
Cu pianul pe 9 luni
ÎNDEPLINIT

CONSTANȚA (de la co
respondentul nostru). — 
Succesele dobîndite zi de zi 
în întrecerea socialistă de 
harnicul colectiv al Trus
tului minier Dobrogea s-au 
concretizat în îndeplinirea 
planului producției globale 
pe cele trei trimestre din 
acest an, cu 20 de zile îna
inte de termen. De la înce
putul anului, sarcina de 
creștere a productivității 
muncii a fost îndeplinită 
în proporție de 105,2 la 
sută. Planul pe 9 luni al 
producției marfă a fost în
deplinit încă de la 1 sep
tembrie. Au fost livrate 
peste plan 9 400 tone pirită 
cupriferă concasată, 4 600 
tone concentrat de barită, 
1200 tone cretă măcinată, 
6800 tone argilă caolinată 
și alte produse.

★
întreprinderile economiei 

forestiere din regiunea Ar
geș și-au îndeplinit planul 
producției globale și marfă 
pe primele trei trimestre. 
Pină in prezent, colectivele

dcestor unități industriala 
au realizat peste prevede
rile planului pe 9 luni pes
te 5 000 m c bușteni răși- 
noase, 10 000 m c lemn pen
tru construcții rurale și 
alte produse în valoare de 
peste 9 000 000 lei. Totoda
tă, cifrele de plan prevă
zute la producția marfă 
pentru cele trei trimestre 
ale anului au fost depășite 
cu 12 rri'dioane lei. Este o 
urmare directă a creșterii 
gradului de mecanizare în 
întreprinderile forestiere, a 
aplicării măsurilor tehnico- 
organizatorice, cit și extin
derii metodei de muncă în 
brigăzi complexe cu plata 
în acord global. Aceasta a 
contribuit, totodată, la spo
rirea indicelui de creștere 
a productivității muncii cu 
1,7 la sută și depășirii an
gajamentului anual de eco
nomii suplimentare la pre
țul de cost cu 365 000 lei, 
iar cel de beneficii cu mai 
bine de 4 000 000 lei.

(Agerpres)

O sursă inepuizabilă
O nouă instalație de foraj la standul de probe al Uzinei 

„1 Mai'-Ploiești
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de
economii

înă nu de mult, în 
șantierul nostru era 
împămîntenită ideea 
că nu se poate face 
o normare justă a 
consumului de me
tal din cauza speci

ficului producției — reparații na
vale și construcția unor utilaje de 
diferite tipuri în serii mici sau 

• unicate. în parte, această afirma
ție era justificată. Nu erau sufi
cient de bine organizate nici ac
tivitatea serviciilor de concepție 
și tehnologice ale șantierului, nici 
stabilirea lucrărilor de reparații.

! In ultimul timp — mai ales în- 
cepînd din anul trecut — o dată 
cu creșterea în ritm rapid a vo
lumului producției — Șantierul 
naval din Giurgiu a fost organi
zat mult mai bine, a crescut gra
dul de tehnicitate, nivelul de 
pregătire a oamenilor, experiența 
lor practică. In prezent, în afară 
de reparațiile curente, mijlocii 
sau1 capitale ale navelor fluviale 
și construcțiile de utilaj rutier, 
executăm pontoane de acostare, 
rezervoare metalice de la 1000 de 
litri Ia 10 000 mc, precum și con
strucții metalice pentru o seamă 
de noi obiective aflate în con
strucție sau în curs de dezvoltare, 
printre care Combinatul chimic 
de la Tr. Măgurele, Fabrica de 
ciment Bîrzești 
mentarea cu apă a oi 
iova etc.

în acest an, paralel cu îmbună- 
/ tățirea continuă a calității lucră

rilor și produselor noastre, s-a 
acordat o atenție deosebită redu
cerii sistematice a consumurilor 
de metal, găsirii unor soluții mai 
economice în executarea unor 
piese sau ansambluri. La indica
ția comitetului de partid, comi
tetul sindicatului și comitetul 
U.T.M. și-au intensificat activita
tea în ceea ce privește buna gos
podărire a metalului.

— Tg. Jiu, ali- 
i a orașului Cra-

Biblioteca Centio ă

Regiona'ă

Hunrdoara-Deva l

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia 
tineretului
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ACTUALITĂȚII
Linie tehnologică 

modernă
Pentru noul an școlar Pe itinerariile

Reproiectarea
S-a trecut, la organizarea în 

cadrul serviciului tehnologic-șef a 
unei grupe de constatare — for
mată din 14 tehnicieni, conduși 
de tînărul inginer Ion Chircu — 
care asigură stabilirea în amă
nunțime a tehnologiei de repara
ție a fiecărui vas intrat în șantier. 
Ca urmare, lucrările au putut fi 
pregătite din timp, a putut fi or
ganizată mai bine aprovizionarea 
cu materialele necesare.

la, noi am montat pe vechile 
postamente — folosite ca elemen
te de rezistență — o serie de a- 
dausuri, economisind în acest fel 
aproape o tonă de metal. Colec
tivul de proiectanți condus de 
tînărul inginer Semo Wolfsohn — 
șeful serviciului constructor-șef — 
a obținut în acest an un succes 
remarcabil, apreciat de conduce
rea întreprinderii și de benefi
ciar. Despre ce este vorba ? Ve
chiul condensor al remorcherului

METALUL POATE FI
MAI BINE GOSPODĂRIT!

întocmirea din timp a docu
mentației a creat posibilitatea de 
a se studia mai amănunțit tehno
logia de reparație și de a găsi, 
de la caz la caz, cele mai eco
nomice căi de realizare a lucră
rilor. în acest fel s-a trecut la re
proiectarea multor repere. Avan
tajele oferite de acest procedeu 
au stimulat inițiativele oamenilor. 
Inginerii, tehnicienii noștri din 
serviciile constructor-șef și tehno- 
log-șef nu au precupețit nici un 
efort în aceasta privință. Ajutați 
de maiștri, de șefii de brigăzi și 
echipe — muncitori cu înaltă ca
lificare — ei au găsit nenumă
rate rezerve în realizarea unor 
ansambluri mai ieftine, a unor 
utilaje mai ușoare și mai bune.

Unul dintre primele rezultate 
bune a fost obținut prin adapta
rea la vechile postamente ale 
motoarelor unor șalupe de 150 
CP a soluției aplicate la Șantie
rul naval „1 Nlai“ Brăila, Noile 
motoare care trebuiau montate, 
necesitau al ți suporți. Folosind 
experiența tovarășilor de la Brăi-

„Cheile Bicazului" era o piesă 
turnată din fontă, care cîntărea 
peste 4 tone. Lung de circa 6 me
tri, lat de 2 metri și înalt de 50 
de centimetri, crea probleme ori
cărei turnătorii din țară. De ase
menea și pompa de aer — cu 
diametrtil de 1200 mm — piesă 
foarte complexă, greu de execu
tat. Proiectanții și cazangiii noștri 
au conceput și realizat aceste an- 
samble dintr-o construcție su
dată, la fel de bună ca cea tur
nată. Pe lîngă cele peste 2000 de 
kg de metal economisit, s-a evitat 
în acest fel manopera pe care 
trebuia să o depună lucrătorii 
dintr-o mare turnătorie, s-au evi
tat complicațiile pricinuite de 
transportul, manex-rarea în șan
tier și introducerea condensorului 
în corpul vasului.

De cîțiva ani se execută în 
șantierul nostru utilaj pentru 
construcții de drumuri, stații de 
malaxat bitum asfaltc, topitoare 
de bitum, buncăre, malaxoare 
mecanice — a căror construcție 
s-a menținut xreme îndelungată

la nivelul vechiului proiect, fiind 
în general supradimensionate. In 
acest an, printre angajamentele 
luate în întrecerea socialistă de 
colectivul sectorului de construe-, 
ții metalice și de cadrele din 
serviciile tehnice, a fost fixat ca 
obiectiv principal și reducerea 
Seutății acestor utilaje. Deși pro- 

ema reproiectării nu intră în 
atribuțiile tehnologului-șef, tine
rii de aici, mai cu seamă proiec
tantul Ion Dumitru și desenatorul 
proiectant Alexandru Brătan' 
au îmbunătățit construcția topi- 
torului de 2500 litri, modifieîn- 
du-1 aproape în întregime. Ast
fel, bolțile care se turnau din 
fontă se execută acum din ma
terial refractar; pereții exteriori 
sînt acum din tablă de 4 mm în 
loc de 5 mm; tamburul troliului, 
care era o piesă masiva din fon
tă, are acum cu 3 kg mai puțin; 
au fost redimensionate arcurile, 
axele etc. In total, au fost econo
misite la fiecare bucată aproape. 
1500 kg. de metal de la data mo
dificării și pînă acum executîn- 
du-se 10 topitoare.

De curînd, comunistul Ion Pie- 
leanu, șeful echipei de construe-, 
tori, împreună cu șeful echipei 
de ajustori, tînărul Vasile Costea 
— care lucrează la stațiile de 
malaxat — au propus modificarea 
transmisiei uscătorului. Prin a- 
ceasta vor fi eliminate din con
strucție un arbore, două lagăre 
și un cuplaj, economisindu-se 
circa 2700 Iei la fiecare agregat 
Și exemplele pot continua.

Datorită muncii depuse de or-
Ing. LUCIAN MITITELU 

director
Ing. ION TUDOR 

responsabil cu producția 
și calificarea în comitetul U.T.M. 

Șantierul naval — Giurgiu

La fabrica de geamuri din 
Scăeni a intrat în funcțiune o 
nouă linie tehnologică de 
geam laminat, cu o capacitate 
anuală de peste 3 000 000 mp. 
Ea produce geamuri armate- 
ondulate și ornamentate, care 
se folosesc în construcțiile 
dustriale, de locuințe etc.

Procesul tehnologic este 
mare parte automatizat, 
executarea cuptoarelor de 
pire și recoacere s-au folosit 
materiale refractare superioa
re, care măresc durata de 
funcționare. în hala de fabri
cație, ca urmare a dotării ei 
cu diverse instalații tehnico- 
sanitare, precum și cu geamuri 
termoab sorb ante, s-au asigu
rat condiții optime de lucru,

(Agerpres)

in-

în 
La 
to-

în întreaga țară 
se fac pregătiri în 
vederea începerii 
noului an școlar. 
Elevii din multe 

■ localități vor învăța 
în școli noi con
struite în acest an. 
Prin generalizarea 
învățămîntului de 
8 ani, numai în re
giunea Cluj de 
exemplu, numărul 
elevilor va crește 
cu 24 000 față de 
anul trecut, ajun- 
gînd la 94 000. Pen
tru ei în regiune 
s-au construit loca
luri noi, însumînd 
circa 250 de săli de 
clasă, iar numărul 
cadrelor didactice a

crescut cu 600 față 
de anul trecut. în 
comunele Ineu, Se- 
biș, Gurahonț și al
tele din regiunea 
Crișana au fost ri
dicate noi școli me
dii și de 8 ani cu 
cîte 8—16 clase. 
Pentru noile con
strucții, reparații 
capitale, dotarea cu 
mobilier și material 
didactic și alte a- 
menajări, menite să 
contribuie Ia buna 
desfășurare a pro
cesului de învăță- 
mînt,. s-au cheltuit 
în acest an din bu
getul sfatului popu
lar regional peste 49 
milioane lei.
La Constanța, Tul-

cea, Medgidia și O- 
vidiu 
chide 
dată 
școli,
săli de clasă. în a- 
cest an, 545 de ab
solvenți ai universi
tăților și institute
lor pedagogice își 
vpr începe activita
tea de educare a ti
nerei generații în 
școlile din regiune.

Peste 300 noi săli 
de clasă au fost con
struite și în regiu
nea Oltenia. Numă
rul lor a crescut cu 
peste 1 000 în re
giunile Argeș, Hu
nedoara, Ploiești și 
Suceava.

(Agerpres)

își vor des- 
pentru prima 
porțile 5 noi 
însumînd 40

excursiilor
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — Zilele frumoase din 
ultima vreme au constituit un 
îndemn la drumeție. Duminică, 
peste 150 de oameni ai muncii 
din Cluj au vizitat Expoziția rea
lizărilor economiei naționale a 
R.P.R. și unele obiective social- 
culturale din Capitală. Grupuri 
numeroase de excursioniști de la 
Fabrica de piele și încălțăminte, 
Unirea, Tehnofrig, Carbochim au 
admirat Stîna de Vale, Băile Vic
toria, Timișoara, 
puncte turistice.
mele săptămîni 
130 de excursii, 
participant.

Reșița și alte 
Numai în ulti- 
s-au organizat 
cu 10 000 de

TELEGRAMĂ
De la bordul avionului „11-18", cu care a zburat deasupra te

ritoriului Romîniei în drum de la Sofia la Moscova, 
L. I. Brejnev, membru al Prezidiului și secretar al C. C. al 
P.C.U.S., a trimis o telegramă tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C. C. al P.M.R., președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Romine, și tovarășului Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, prin care transmite poporu
lui romîn, partidului și guvernului său un salut tovărășesc și 
urări de mari succese în construirea socialismului.

■ . . (Agerpres)

LUCRĂRILE
AGRICOLE

DE TOAMNA

Fotografia: VASILE RANGAIn cursă, alergătorii probei de 110 m. garduri (serii} 
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Lucrări de întreținere a plantațiilor de plopi Eu roamericani, Ia Ocolul silvic Mitreni, regiunea București 
Foto: AGERPRES

IN TIMPUL OPTIM!
Puținele zile care au mai rămas pînă la începerea însămîn- 

țării griului de toamnă sînt intens folosite de către mecaniza
tori și colectiviști pentru asigurarea tuturor măsurilor necesare 
efectuării arăturilor și însămînțărilor la un nivel agrotehnic 
superior. Lucrările de pregătire a terenurilor, potrivit datelor 
Consiliului Superior al Agriculturii, au fost executate pînă la 
11 septembrie pe 45 la sută din suprafața ce va fi însămînțată 
în toamna aceasta. Pe suprafețe mai mari aceste lucrări au 
fost executate în regiunile Dobrogea, București, Galați, Suceava 
și Ploiești. Spre deosebire de anii trecuți, arăturile și 
pregătiri sînt executate în condiții mai bune datorită 
care o acordă mecanizatorii calității lucrărilor cît și 
umidității existente în sol.

O dată cu arăturile au fost încorporate în sol peste 
tone îngrășăminte naturale și însemnate cantități de îngră
șăminte chimice.

Semințele ce vor fi folosite în toamnă au fost condiționate 
în proporție de peste 90 la sută. în majoritatea regiunilor, 
acțiunea de condiționare și de control a semințelor în labora
toare a fost terminată.

Tractoarele, semănătorile și celelalte mașini neoesare execu
tării lucrărilor agricole au fost revizuite și reparate în propor
ție de peste 95 la sută.

în regiuni se definitivează acum planurile de măsuri pentru 
efectuarea însămînțărilor și celorlalte lucrări agricole de 
toamnă în condiții agrotehnice superioare, potrivit recomandă
rilor Consiliului Superior al Agriculturii și stațiunilor agricole 
experimentale. (Agerpres)

celelalte 
grijii pe 
păstrării

2 500 000

A început recoltarea

și prelucrarea strugurilor

în regiunile din 
sudul țării a început 
recoltarea și prelu
crarea strugurilor. 
In vederea desfășu
rării procesului de 
vinijicație în cele 
mai bune condiții, 
s-au făcut pregătiri 
din vreme. Astfel, 
au fost revizuite și 
reparate utilajele și 
depozitele, s-au or
ganizat linii tehno
logice speciale pen
tru obținerea tipu
rilor de vinuri ca
racteristice podgo-

riilor din țara noa
stră. Totodată, ca
pacitatea de depozi
tare a vinului a 
crescut în acest an 
cu circa 4 900 va
goane prin darea în 
funcțiune a unor 
noi construcții.

Pentru desfășura
rea ritmică a pro
cesului de preluare 
a strugurilor, în ra
port cu capacitatea 
de prelucrare, s-au 
stabilit grafice zil
nice de predare a 
acestora de către

unitățile agricole 
socialiste. De ase
menea, comanda
mentele regionale 
care urmăresc și în
drumă desfășurarea 
campaniei de vini- 
ftcație au organizat 
noi laboratoare ca
re fac determină
rile periodice pri
vind evoluția zahă
rului, a acidității și 
greutății boabelor, 
astfel incit, recolta
rea să se execute în 
perioade optime.

(Agerpres)

ț

ultimele
suprafețe
In aceste zile brigada a 

VllI-a de tractoare de la 
S.M.T. Vînju Mare, care lu
crează pe ogoarele gospodă
riei colective dn comuna O- 
prișor, execută arături adinei 
de vară pe ultimele suprafe
țe. Ei au arat pînă acum pes
te 1600 hectare din 1690 
cîte au fost cultivate cu 
păioase.

S-au evidențiat mecaniza
torii Chipeșu Ion, Ionel Pa
nă, Constantin Petriși și alții.

IONIȚĂ GHEORGHE 
colectivist

LUMINI 
PE TURLE

azlăul Sărat se resfiră ca și 
Ozana „cea frumos curgătoa
re" ; niciodată nu-și adună 
apele intr-o singură albie, 

• ca să știi de-i adânc ori nu, 
1 de-i pirîu ori rîu în toată fi
rea. Izvorînd de undeva, din

munții Tarcăului, Tazlăul și-a croit, vre
me de sute de mii de ani, un defileu în
gust și adine, a cărui sălbatică frumusețe 
— mai ales aproape de izvoare, între cul
mile Bolătăului — se poate asemui cu 
drumul Bistriței Aurii în Pasul Prislop, 
ori cu cel al pîrîului Bicaz printre stîn- 
cile de la poala Suhardului. Slobozit din 
strîmtoarea munților, Tazlăul își resfiră 
și mai mult apele, săltînd vioi și mlădi- 
indu-se după întortochierile frînte ale fi
rului văii. Zglobiu și neastâmpărat, rîu- 
șorul și-a făcut loc și în cântece, ca un 
fel de etalon al nehodinei:

„Nu se-astîmpără flăcăul
Cum nu șade-n loc TazlăuV*.^. 

spune un cîntec de prin partea locului. 
Odată cu pietrișul încă neșlefuit, Tazlăul 
Sărat poartă la vale crîmpeie de oglinzi 
neliniștite, care adună pentru o clipă fața 
soarelui și o sfărîmă apoi în sute de cio
buri. Sînt pete lucitoare de țiței. Seva 
pământului. Pe creste, în grupuri sau sin
guratice, sondele. Turlele țîșnesc pur și 
simplu dintre brazi, depășind cu mult 
înălțimea cetinei, și se avîntă curajos pe 
verticală, punctând verdele crud al pă
durii cu negru-cenușiul metalului. Pla
sate în cele mai neașteptate locuri, pe 
cîte o creastă, la poalele vreunei stânci 
ori de-a dreptul pe piatra albăstrie, son
dele s-au înscris temeinic în peisajul de 
pe valea Tazlăului Sărat, părînd a face 
parte organică din trupul fremătător al 
pădurii, în care cetina se amestecă cu 
frunzișul fagilor și al stejarilor... Iar jos, 
pe lingă talpa sondei, brațul pompei, 
care urcă și coboară fără zgomot, ca ba
gheta unui dirijor: sus-jos... sus-jos. 
Ziua, noaptea, o să vezi întotdeauna bra
țul ca o cumpănă de fîntînă, urcând și 
coborînd liniștit-, maiestos, sorbind saca
dat aurul negru din adîncuri. Frumuse
țea văii Tazlăului o cunoști abia după ce 
ai călătorit de la Moinești către Lucă
cești, Zemeș și Bolătău, către Dărmănești 
și Asău, pe firul strălucitor al asfaltului, 
după ce ai admirat de pe culmea din su
dul Moineștiului peisajul cu totul inedit, 
în care se îmbină armonios, completîn- 
du-se reciproc, frumusețea naturii cu 
frumusețile create de mina omului. „Greu 
ne-ar veni să recunoaștem valea Tazlău
lui — ne spunea un brigadier de la Sche-

la de extracție Zemeș — dacă nu noi în
șine am fi transformat-o, ridicînd cu 
mîinile noastre tot ceea ce ați văzut pe 
firul văii“.

Și, este ce să vezi. Sus, între munți, în 
cheiul zugrumat al Tazlăului, mai înalte 
decît brazii, mai înalte chiar decît soa
rele, s-au ridicat blocurile muncitorești 
de la Zemeș, cantina, clubul, cinemato
graful cu 500 de locuri... Coborînd pe fi
rul văii, te întîmpină chiar lingă poala 
pădurii Spitalul Pietrosul, care poate ri
valiza cu orice spital din marile orașe ale 
patriei, prin înzestrare și confort. Mai 
jos, la Lucăcești, îți apare. în față un 
oraș în întregime nou cu blocuri moder
ne, alei asfaltate, spații verzi, cinemato
grafe, policlinici, magazine. In Moinești, 
și-au făcut apariția, de cîțiva ani, maca
ralele turn. Siluetele lor se profilează a- 
lături de siluetele sondelor, contrastând 
cu nemișcarea turlelor prin rotirea fără 
odihnă a brațului ce poartă cărămida, 
mortarul și betonul. Moineștiul se înno
iește. Mai la vale, aproape de apa Trotu- 
șului, rafinorii de la Dărmănești și-au ri
dicat un orășel compus numai din vile 
cochete, ca acelea din stațiunile balneo
climaterice. Aici s-a inaugurat unul din
tre cele mai frumoase cluburi din țară. 
Seara, am privit Moineștiul de pe Dealul 
Stadionului. Am avut a admira pînă a- 
cum luminile multor orașe, dar nopți ca 
acelea ale Moineștiului nu pot fi întâlni - 
te, cred, nicăieri. Fiindcă întreaga vale 
este o mare de lumini, la care se adaugă 
luminile de pe creste. Ca niște catarge 
de corabie, turlele sondelor sînt luminate 
cu salbe verticale de becuri ce par a se 
pierde undeva, în înălțimi, amestecîn- 
du-se^ cu licărul stelelor. Iți face impre
sia că orașul se întinde pe o distanță in
finită și că punctele galben-strălucitoare 
de pe turle sînt ferestre luminate la etaje 
diferite. Iar sondele mai apropiate, 
care-și profilează și dantelăria metalică, 
par cu adevărat catarge, de la gabia că
rora, acuși-acuși, vei auzi strigătul cart- 
nicului de veghe. Și, dacă privești cu a- 
tenție, ai revelația că unele dintre aceste 
lumini se rotesc încet, ca secundarul fos
forescent al unui ceasornic : sînt becurile 
de pe brațul macaralelor turn, care și 
noaptea urcă morta ’ul spre cele mai 
înalte schele. Constructorii din schimbul 
trei ridică orașul pe verticală, metru cu 
metru, temeinic, solid, la fel de temeinic 
ca și toate înfăptuirile care au adus pre
tutindeni vestmînt înnoitor bătrînei Mol
dove.

MIRCEA RADU IACOBAN



Cu acad. G. Oprescu despre:
*— Cunoaște în prezent tot 

mai multă extindere acel gen 
de artă plastică realizat pe 
zidurile sau pereții interiori 
ai unor lăcașuri de cultură, 
sau instituții, sub numele de 
pictură murală. Am întîlnit 
în exprimarea multora terme
nul de pictură monumentală; 
alții o numesc artă decorativă. 
V-am ruga să precizăm în 
convorbirea de azi sensul com
plet al termenului de pictură 
monumentală, deosebirile a- 
cestuia de pictura decorativă.

— Stilul monumental este 
stilul menit să aibă cel mai 
mare efect asupra privi
torului. O pictură monumen
tală este în general pictată pe 
un zid de mari dimensiuni. 
Cred că aici se află și izvorul 
eventualelor confuzii, crezîn- 
du-se că din moment ce avem 
de-a face cu o pictură pe zid, 
ea este prin aceasta chiar mo
numentală. Se știe că pictura 
monumentală se execută mai 
ales în frescă și mozaic, dar, 
mai rar, și în ulei. Un mare 
artist ca Delacroix a făcut 
pictură monumentală în ulei, 
nu direct pe zid, ci pe pînză 
pe care a adaptat-o apoi per
fect zidului. în acest caz, ea se 
numește pictură maruflată. 
Din pricină însă că fresca și 
mozaicul sînt modalitatea o- 
bișnuită de expresie a artei 
monumentale s-a tras conclu
zia (lărgind exagerat de mult 
sfera de cuprindere a terme
nului) că orice ornament exe
cutat pe un zid în frescă sau 
mozaic devine pictură monu
mentală.

— Cum poate fi evitată 
această confuzie ?

— O pictură aspirînd la mo
numentalitate trebuie să în
trunească anume calități și să 
fie executată în anume fel, 
încît să 'emoționeze privitorul 
în cel mai înalt grad. în pic
tura monumentală vom afla 
întotdeauna un subiect solemn, 
măreț, nobil și înălțător, care 
se adresează imaginației, exal- 
tînd și hrănind sentimentele 
cele mai înalte ale omului. E- 
vident, dintr-o asemenea pic
tură nu poate lipsi omul — 
singur sau în grup — însă fi
gura sa nu trebuie să aibă

O scenă din Ulmul, „Pășesc prin Moscova"

Săptăinina viitoare
pe ecrane

„Aventura 
de ia miezul 

nopții“

In cadrul „Zile
lor filmului bul
gar", organizate in 
țara noastră, s-a 
prezentat și filmul 
„Aventura de la 
miezul nopții".

Regia aparține 
lui Anton Marino- 
vici, cunoscut ca 
realizator al filme
lor „In noaptea 
spre 13" și „Din
tele de aur".

Liubomir Dimi- 
trev, pe care l-am 
mai văzut în fil
mele „în liniștea 
serii", „La capătul 
drumului" și „Ka- 
loian", interpretea
ză rolul principal 
masculin.

Vesela Radoeva 
— a apărut de cu- 
rînd pe ecranele

noastre în „Rîul 
negru", interpre
tează rolul femi
nin principal.

„Pășesc 
prin Moscova11

Realizatorul fil
mului „Serioja" — 
Gheorghi Danelia 
— semnează și re
gia comediei „Pă
șesc prin Mosco
va", producție a 
studioului „Mos- 
film".

Interpreta prin
cipală, Galina Pol
skih, este cunoscu
tă din filmul „Cli
nele sălbatic Din
go".

în distribuție mai 
întîlnim pe actorii: 
Nikita Mihailov 
(„Aventurile lui 
Kroș"), și Aleksei 
Loktev („Adio co

„Bucureștiul

-veritabilă 

capitală 

muzicală 

a lumii** 
Ne vorbește

Henryk Szeryng
Cu aceeași dezinvoltură, natu

ralețe, simplitate cu care își 
deapănă discursul muzical pe 
podiumul sălii de concert, Henryk 
Szeryng răspunde zecilor de ga
zetari bucureșteni, sosiți la invi
tația sa în apartamentul de la 
Athenee Palace.

Fără nici un fel de rezerve, cu 
o maximă franchețe, Szeryng se 
adresează celor prezenți în 6 
limbi (a făcut la Paris paralel cu 

caracter individual, portretis
tic, să fie evitat deci pe cît 
posibil un portret exact, înlo- 
cuindu-se acesta cu o figură 
de caracter general și oare
cum tipic, care se integrează 
complet și armonios în com
poziție. Numai cînd un perso
naj îndeplinește atari calități 
de noblețe și energie, prin 
care devine un model ce se 
impune admirației tuturor, se 
poate spune că pictura este 
monumentală și și-a atins 
scopul. Dacă figura persona
jului se află în mijlocul natu
rii, atunci peisajul care con
stituie decorul va trebui, de a- 
semenea să nu aibă un carac
ter prea precis ci unul mai 
general. O asemenea pictură 
este mai mult rodul imagina
ției decît al redării precise, a 
unor elemente exacte din na
tură.

PICTURA
MONUMENTALĂ

Delacroix, poate unul din 
cei mai mari pictori, de scene 
eroice, monumentale, poves
tește în „jurnalul* său că mai 
niciodată nu s-a servit de un 
model anume, cînd a avut de 
realizat marile sale compozi
ții pe care, cu un termen glu
meț le numea „Ies grandes 
machines". O atenție prea 
mare dată modelului, îl îm
piedica să exprime ideea ce-și 
propusese. Dacă avea nevoie 
de un detaliu real, foarte 
uman, folosea numai pentru 
acea parte modelul, conside- 
rînd că acel detaliu răspun- 
zînd vizibil realității, pictat 
după un model existent, con
stituie o garanție pentru pri
vitor, că și restul tabloului se 
bucură de asemenea de însu
șiri conforme realității.

Pentru a completa va tre
bui să mai adăugăm însă că 

pilărie" și „Pescă
rușul negru").

„Aripi negre'

Soții Ev a și Cze
slaw Petelski sem
nează regia filmu
lui „Aripi negre", 
premiat cu meda
lia de argint la 
Festivalul interna
țional al filmului 
de la Moscova 1963.

Czeslav Petelski 
a mai realizat fil
mele „Epave" și 
„Teroare în munți".

Genericul filmu
lui reunește nume
roși actori cunos- 
cuți dintre care ci
tăm pe Kazimierz 
Opalinski, pe care 
îl cunoaștem din 
„Gangsteri și fi
lantropi", „Jertfa 
supremă", „Cei 
cinci din str. Bar- 
ska".

„Ziarului tineretului, un salut fră
țesc" — notează Szeryng pe una 

din fotografiile sale

studii muzicale excelente studii 
filologice) răspunzînd în stingă 
și în dreapta întrebărilor.

— Am revenit cu enormă 
bucurie în Bucureștiul de care 
mă leagă, în ultimele trei dece
nii, atîtea amintiri. Romînia, e 
în plină dezvoltare și felicit din 
tot sufletul pe prietenii mei ro- 
mîni pentru această voință de a 
construi, de a progresa.

în zilele acestea, Bucureștiul a 

fresca și mozaicul — tehnici 
deosebit de dificile de execu
tat, ce necesită oricărui artist 
o îndelungată perioadă pentru 
desăvîrșire — s-a încercat sâ 
fie substituite cu tehnici im
provizate. în loc de frescă ve
ritabilă s-au făcut picturi în 
tempera sau în ulei direct pe 
zid, fără operațiile prelimina
re, necesare pentru a asigura 
durabilitatea lucrării. Aseme
nea tehnici, care duc la dete
riorări după un timp relativ 
scurt, trebuie evitate, ca și 
o specie de mozaic care în lo
cul tradiționalelor cuburi mici 
de materii, întrebuințează bu
căți mari ce dau de la oare
care distanță o iluzie a 
mozaicului dar n-au nici una 
din admirabilele însușiri de 
formă și de colorit ale adevă
ratului mozaic.

Aș dori să întăresc unele a

firmații făcute anterior. Nu
mai acțiunile mărețe, numai 
personalitățile aflate cu mult 
deasupra personalității comu
ne, numai personificările sim
bolice a căror prezență tre
zește sentimente și idei care îl 
înalță pe om, care-1 ridică din 
mediul preocupărilor zilnice, 
pot forma subiectele picturii 
monumentale. Dacă o pictură 
oricît de bine executată, ne
cesară pentru a decora un zid, 
va prezenta nu un subiect 
solemn, ci unul cotidian, lă- 
sînd impresia că predispoziția 
artistului a fost în momen
tele executării înclinată spre 
amuzament și nu spre trăiri 
sublime, atunci acea pictură 
— de multe ori cu valoare ar
tistică — este pictură murală 
decorativă dar nu monumen
tală.

Și pentru că termenul pic-

NICHITA STÂNESCU

Inscripții pe poarta 
șantierului

Ultimele străzi, 
trecute, vechi

Străine-aceste străzi, de noi, 
ne mping mereu, cu frigul, cu-ntomnarea. 
cu prea neprietenosul, trist șuvoi 
al unui timp trecut, pe care-1 lasă zarea 
într-o retragere ca de reflux marin 
pierzind pe țărmuri alge negre putrezite, 
crabi morți, mirosuri în declin 
de foste flori de piatră, ne-nflorite.
Și totuși trecem cel mai des pe-aici 
și cu privirile din ce în ce mai fixe, 
atrași de orele noroase, mici 
stimind în lumea pietrelor eclipse, 
eclipse de ferestre, de ziduri, de clădiri, 
in timpul cărora se văd mai bine 
excavatoare cu boturi lungi, subțiri, 
mușcînd cu poftă-aceste străzi străine.

Demolare
Buldozerul și-a-nfipt un dinte-n igrasie, 

stafia casei fuge speriată-n horn.
Zidul se-ntinde leneș spre-o altă revenire 
și rupte cercevelele adorm.
Buldozerul și-a-nfipt un dinte-n dușumele, 
șarpele casei fuge șuierind, 
și plouă ireal parcă, din stele, 
cu așchii putrezite, pe pămint
Buldozerul și-a-nfipt un dinte-n soba scundă 
butuci de frig sar sparți, in jur, 
cu flacăra inversă, afară din secundă 
zvirlind un lest de timp impur.
Buldozerul și-a-nfîpt un dinte-n temelie 
și rădăcini amare se răsucesc și mor 
mai vrind să se agațe de ce va fi să fie, 
respinse net de amplul viitor.

Cutia poștală frenetică, 
a lucrurilor

Cutia poștală frenetică.
a lucrurilor,
e plină pină la refuz de păsări, 
de idei, de ecuații.

CmURSUl SI BSTIVUIIl INTERMTIBNAL „CT0R6E ENESCU“ |
devenit o reală capitală a muzicii 
contemporane, in care au poposii 
muzicienii de prestigiu de pe în
tregul glob pentru a cinsti marea 
artă enesciană.

— Ați intilnit cunoscuți...
— Festivalul Enescu îmi pri

lejuiește în aceste zile, revederi 
emoționante. Aș aminti doar 
două : eminenta muziciană fran
ceză Nadia Boulanger, neuitata 
mea îndrumătoare din anii stu
denției pariziene și Arthur Ru- 
binștein, acela care m-a împins 
să devin ceea ce sînt.

M-a îndurerat nespus, insă în 
aceste zile, încetarea din viața a 
marelui artist și prieten George 
Georgescu, de care mă leagă poa
te cea mai scumpă amintire a 
vieții — primul debut din ianua
rie 1933.

— Cum ci s-a părut Filarmo
nica, educată jumătate de veac 
de George Georgescu, la reîntîl- 
nirea de miercuri seara...

— O orchestră de tradiție, de 
ținută, pe care aș crea s-o 
ascult cît mai curind cu prilejul 
unui turneu pe care să-l între
prindă în Capitala patriei mele 
— Mexic.

S-ar putea vorbi multe despre 
valorile ei artistice. Aș vrea să 
menționez de astă dată doar 
remarcabila măiestrie a corelări
lor, grandoarea cu care conturea
ză frazele. Ascultîndu-i simți tot 
timpul înrîurirea pe care au

de unii mari

tură monumentală duce ime
diat la ideea de vastitate, de 
spațiu întins, (lucru adevărat, 
în general), trebuie să preci
zăm că monumentale pot fi 
uneori și picturile întîlnite în 
opere de mici 
pînă și într-o 
niatură dintre cele admira
bil executate 
pictori din secolele al XIV-lea 
și al XV-lea. Acest lucru nu 
trebuie să fie uitat, și nici să 
se creadă că vastitatea unei 
opere e condiția unică a ca
racterului ei monumental.

— V-am ruga să nominali
zăm, se înțelege succint, cite- 
va momente și nume legate 
de pictura monumentală.

— Este normal — date fiind 
condițiile specifice acestui gen 
de pictură — să găsim, (refe- 
rindu-ne numai la Europa și 
de la Bizanț încoace) pictură 
monumentală în palatele și 
bisericile bizantine; atît la 
Bizanț cît și la cei care au 
continuat în această parte a 
Europei stilul bizantin în arta 

dimensiuni, 
foaie de mi-

lor medievală. în timpul Re
nașterii un Rafael, un Michel
angelo, un Correggio sînt fai
moși autori de 
mentală.
altarele 
flamanzi 
colele al
Rembrandt este monumental 
în multe tablouri ale sale cu 
subiecte biblice, dar și în o 
parte diri portrete. Mai aproa
pe de noi pictorul — la care 
m-am gîndit cînd am formu
lat aceste păreri — este Dela
croix. Și exemplificările ar 
putea fi încă îmbogățite.

— O dată precizat sensul a- 
cestui termen v-am ruga, to
varășe profesor, mai ales pen
tru a facilita înțelegerea unor 
lucrări de istoria artei și de 
literatură scrise în a doua 
jumătate a secolului al 

artă monu- 
Sînt monumentale și 
executate de pictori 
și germani prin se- 
XV-lea și XVI-lea.

acut-o asupra artiștilor romîni 
uriașa artă violonistică a lui 
Enescu, măiestria fostului violon
celist George Georgescu.

— Ați crea să ne vorbiți des
pre ultimele lucrări induse în 
repertoriul dc.

— Vi interesează desigur pie
sele din literatura contemporană. 
Port înainte de toate o grijă deo
sebită promovării noii creații 
mexicane. Manuel Ponce, Sil
vestre Revueitas, Jose Rolon, 
Carlos Chavez, Blas Galindo, 
Rodolfo H airft er, Sabre Marro- 
quiss, Jimenez Mabarak — iată 
doar cițiva dintre creatorii mexi
cani ale căror lucrări mă intere 
sează și pe care încerc să le 
promovez in concertele ji recita 
Iutile mele.

Discuția continuă pe îndelete. 
Szeryng ne vorbește despre ten 
dințele de dezvoltare a muzici: 
modeme, despre tradițiile arte: 
mexicane, despre concepțiile sale 
interpretative.

într-un tirziu Henryk Szeryns 
se desparte cu greu de inter 
locatorii săi.

își ia vioara sub braț și se în
dreaptă spre sala de concert, 
la ultima repetiție pentru re
citalul prin care dorește să 
ofere bucureștendor cîteva înăl
țătoare clipe de bucurie artistică

IOSIF SAVA

XIX-lsa> să lămuriți pe scurt 
și termenul de NATURALISM.

— Acesta a fost întrebuințat 
începind din a doua jumătate 
a secolului al XlX-lea, avînd 
pe atunci sensul pe care îl are 
azi noțiunea de realist. Natu- 
raliști erau pictorii de la Bar- 
bison, naturaliști era Courbet, 
naturaliști erau socotiți un 
Flaubert, un Balzac sau Mau
passant și, bineînțeles, un 
Zola. Termenul de naturalist 
păstra în acea vreme un sens 
pozitiv. Astăzi este folosit cu 
o nuanță vizibil pejorativă, 
naturalismul fiind caracteris
tic operei în care se face un 
etalaj exagerat, insuportabil 
chiar, al amănuntului, al de
taliului nesemnificativ. Chiar 
la sfîrșitul secolului al 
XlX-lea în societatea burghe
ză a timpului, termenul căpă
tase o semnificație nu tocmai 
favorabilă. Dar aceasta se ex
plică prin faptul că atunci 
naturaliștii, pornind de la so
cietatea și mediul înconjură
tor alegeau — la început ca 
un protest — ceea ce era mai 
urît mai antipatic, devenit 
urît și antipatic prin organi
zarea defectuoasă a societății. 
Așa s-a legat noțiunea de a- 
mator de lucruri urîte de cea 
de naturalist. Fără îndoială, 
n-aș vrea să se desprindă din 
cele relatate ideea că trebu
iesc evitate detaliile mai amă
nunțite, mai individuale din- 
tr-o lucrare. înțelese și adîn- 
cite detaliile, mai ales simțite 
de artist și nu exprimate cu 
indiferență, mecanic, pot con
feri operei de artă viabilitate. 
Așa au procedat marii artiști, 
mai ales autori de portrete, 
din secolele al XV-lea și al 
XVI-lea un Holhein, un Dii- 
rer, un van Eyck. Ei însă po
sedau însușiri ce lipsesc tu
turor celor ce nu văd într-o 
operă de artă decît ocazia de 
a-și etala micile îndemînări 
în execuție. Apoi, la baza u- 
nor atari opere, cum erau cele 
ale marilor maeștri mai sus 
amintiți, stau, pe lîngă res
pectul pentru artă și pentru 
om, însușiri excepționale de 
execuție, în primul rînd de 
desenatori. Dar, despre rolul 
și importanța desenului în 
artă, îndeosebi în arta portre
tului, și, firește, despre por
tret, am putea vorbi într-un 
viitor articol.

NICOLAE DRAGOȘ

O-ntîlnești peste tot 
fie că e agățată 
de țeava lungă ca un telescop 
a schelei 
fie că se reazămă de roata cu dinți 
a betonierei.
sau pur și simplu călătorește-n sus 
și-n jus, 
cu gălețile de mortar.

Pe șantier, an metru 
e-o mare distanță 
dacă stă intre două păsări, două idei, 
două ecuații..
...de-aceea cutia poștală frenetică, 
a lucrurilor, 
e plină pînă Ia refuz 
de păsări, de idei, de ecuații, 
și-ar trebui o mare armată 
de poștași, 
să-mpartă păsările, ecuațiile, ideile 
la timp.
...de-aceea fiecare și le ia singur, 
în fiece oră, în fiece secundă.
Și cînd ideea fiecăruia 
a curs în ideea tuturor, 
și cînd ecuația fiecăruia 
a devenit ecuația tuturor, 
cutia poștală frenetieă 
a lucrurilor 
se face singură pasăre, 
și zboară mai departe ; 
și-i face semne eu mina, 
și fiecare spune bucuros : 
a noastră a fost ecuația 
a noastră a fost ideea.-

Strigătură de flăcău
Mi-am dat trupul cu-nprumut 
la un zeu argonaut, 
ochiul mi l-am dat, să-1 țină, 
orbita de os latină, 
numai să se vadă bine 
viu și deslușit prin tine 
inimă, cind peste zare 
te faci lupă măritoare 
și te-nclini pe viitor 
ca peste-un miros de flori, 
ca peste-un suiș de brazi — 
și afli că mîine-i azi 
in piatra clădirilor 
in brazda cîmpiilor.

Traversînd cu bacul — Oltul la Călimănești

F. PUNDULEA

Un concert memorabil |
Prezența în festival a or

chestrei simfonice a Cinema
tografiei a fost inaugurată în
tr-un concert, cuprinzînd lu
crări de Enescu, Hindemith și 
Mahler. Dirijorul C. Bugeanu, 
se dovedește, o dată mai mult 
cu acest program semnificativ 
și dificil, consecvent în stră
dania sa permanentă de a pre
zenta un repertoriu de calitate, 
lucrări în primă audiție sau 
compoziții de mare valoare 
mai rar cîntate.

între simfoniile lui George 
Enescu, cea de a treia repre
zintă o etapă importantă în 
drumul artistului către oglin
direa din ce în ce mai profun
dă și generalizatoare a vieții 
și problemelor grave ale omu
lui contemporan. Scrisă în pe
rioada 1916—1918, simfonia 
este o lucrare muzicală mo 
numentală, în care simțim 
mereu prezența stilului enes 
cian în acea curgere continuă 
a discursului simfonic, în cir 
culația difuză de-a lungul în
tregii compoziții a unor mo
tive conducătoare, cu sens dra 
matic și filozofic de netăgă
duit. Interpretarea a realizat

ai .. -■ S-.Mi
In pavilionul culturii din cadrul Expoziției realizărilor economiei naționale « *

O NOUĂ HARTĂ
A SOLURILOR ȚĂRII

I rintre lucrările de 
! sinteză deosebit de 
I valoroase pe care 
' țara noastă le-a 
j prezentat la cel 

de-al VIII-lea Con
gres Internațional 

de știința solului se află și 
harta solurilor țării la scara 
1 : 1 OOO OOO (editată de Comi
tetul geologic).

Prima hartă de soluri întoc
mită în țara noastră poate fi 
considerată harta geologico-or- 
ganizatorică a județului Mehe
dinți, întocmită în 1885 de Ma
tei Drăghiceanu. Cercetarea 
sistematică și organizată a so
lului începe abia în 1906, o dată 
cu înființarea Institutului geo
logic al Romîniei. Numai în 
cițiva ani C. Murgoci — fon
datorul pedologiei romînești — 
și colaboratorii săi P. Encu- 
lescu și Em. Protopopescu- 
Pake, reușesc să întocmească 
harta solurilor țării la scara 
1 : 2 500 000, pe baze naturalis
tice.

O dezvoltare deosebit de 
mare capătă lucrările de carto
grafie a solurilor după anul 
1948. Se întocmesc lucrări la 

în partea întîi acea tumul
tuoasă confruntare de elemente 
contradictorii, încleștarea dra
matică, viziune patetică asu
pra vieții și încercărilor la 
care este supus omul de-a lun
gul existenței sale ; în scherzo 
am resimțit — într-o execuție 
pregnantă — întreaga com
plexitate a acestui tablou zu
grăvind parcă acele forțe ale 
întunericului pe care omul tre
buie să le înfrunte. Un frumos 
și sensibil contrast l-a adus 
interpretarea părții a treia a 
simfoniei, limpezirea. înseni
narea, destinderea.

Pianista franceză Monique 
Haas este un nume cunoscut 
publicului nostru. Artistă în
zestrată cu deosebite însușiri 
intelectuale, cu o cultură mu
zicală cuprinzătoare, (a stu
diat cu mari muzicieni con 
temporani) cu un gust cert. 
M. Haas este dintre acei in
terpret! care urmăresc îndea
proape dezvoltarea artei mu
zicale în veacul nostru. Ex
celentă în repertoriul tradițio
nal. M. Haas cîntă adesea cu 
mare capacitate de înțelegere 
lucrări ale compozitorilor se

(SCARA 1: 1 OOO OOO)
Conf. univ. N. Flotea

scări mici și mijlocii, în scopul 
caracterizării complexe a înve
lișului de sol al țării, cît și la 
scări mari și foarte mari în 
scopuri agricole pentru orga
nizarea rațională a teritoriului, 
aplicarea agrotehnicii diferen
țiate, a îngrășămintelor etc. Bo
gatul material documentar ob
ținut a fost generalizat, redac- 
tîndu-se unele lucrări de sin
teză dintre care menționăm 
harta valorilor R.P.R. la scara 
1 : 1 500 000 apărută în 1960 
ca anexă la Monografia Geo
grafică a R.P.R. și harta solului 
R.P.R. la scara 1 : 2 500 000 a- 
părută ca anexă la lucrările 
Conferinței de Pedologie din 
1958. Noua hartă a solurilor 
R.P.R. — la scara 1 : 1 000 000 
— reprezintă o sinteză gene
rală, care însumează la nivelul 
întregii țări cercetările de ge
neza, geografia și clasificarea 
solurilor. S-a trecut, de aseme
nea, la elaborarea hărții soluri
lor R.P.R. la scara 1 : 500 000 și 
la scara 1 : 200 000 pe foi ; din 
ultima hartă au apărut primele 
3 foi (București, Călărași, Bră-

colului XX. în concertul pen- I 
tru pian, alămuri și harpe, de | 
Hindemith, pianista a surprins 
— cu subtilitate în concepție | 
și virtuozitate instrumentală | 
adecuată — specificul stilului 
acestui creator, care a dezvol- I 
tat într-un limbaj nou și per- | 
sonal tradițiile vechii culturi - 
polifonice germane. g

Performanța orchestrei sim_ | 
fonice a Cinematografiei și a B 
dirijorului Constantin Bugea- I 
nu, continuă cu interpretarea I 
deosebit de expresivă a sim- „ 
foniei cu voce „Cîntecul pă- | 
mîntului" de Gustav Mahler. B 
Frămîntările cu privire la - 
destinele omului, care sînt leit- I 
motive ideologice ale întregii S 
creații a lui Mahler, capătă în . 
această simfonie, atît de ine- | 
dită prin structura ei, o im- B 
presionantă întruchipare poe- « 
tico-muzicală. Tenorul englez | 
William Mc.Alpine, și Dan B 
lordăchescu, au tălmăcit cu » 
emoție interioară și vibrantă | 
participare individuală mesa- B 
iul umanist cuprins în aceste g 
mari lieduri cu orchestră. £

ADA BRUMARU 

ila) care au fost prezentate, de 
asemenea, la Congresul inter
național de știința solurilor.

Harta solurilor R.P.R. la scara 
1 : 1 000 000 este alcătuită pe 
principiile genetice introduse 
la noi de G. Murgoci. In ea sînt 
date prin culori solurile sub as
pect genetic — tipuri, subtipuri, 
uneori varietăți de soluri — 
(51 diviziuni în prima parte a 
legendei), cît și roca mamă de 
soluri, prin semne (sau hașuri) 
în sepia (14 diviziuni în partea 
a doua a legendei). în legendă 
solurile sînt grupate pe zone 
sau după factorul pedagenetic 
determinat în geneza lor.

Fiecare unitate de pe hartă 
este definită prin rolul domi
nant sau âsbeiațiazjSe soțgff — 
redată prin culoajS și Simbol 
numeric — și prin natura rocii- 
mame redată prin semne în se
pia. Pe hartă apar, unde este 
cazul, și unele semne suplimen
tare, care arată prezența unor 
procese importante din punct 
de vedere teoretic și practic: 
alunecări pseudoghizare, salini- 
zare, solonetizare, drenaj arti
ficial, eroziune. Contururi spe^ 
ciale delimitează pe hartă cîm- 
piile și podișurile de dealuri și 
munți.

Fată de hărțile anterioare, 
harta solurilor la scara 
1 : 1 000 000 este mult mai bo
gată în detalii și cuprinde nu
meroase date noi, printre care 
și soluri noi, recent identificate 
și caracterizate.

Pe lîngă importanța științi
fică și didactică, harta solurilor 
la scara 1 : 1 000 000 prezintă 
și o deosebită însemnătate 
practică. Ea constituie inven
tarul calitativ și cantitativ al 
pămînturilor din țara noastră, 
reprezentînd astfel documenta
ția științifică de 'baZă pentru 
planificarea dezvQjțării. agro- 
culturii la nivelul înlnegii țări. 
Pe baza aeestefz băTțfr'Se pot 
face recomandări‘ de perspec
tivă pentru folosirea în viitor 
a solurilor țării, astfel ca să se 
asigure dezvoltarea armonioasă 
a culturii plantelor, a pomicul
tură și viticulturii, a creșterii 
animalelor etc.

Harta solurilor R.P.R. la scara 
1 : 1 000 000 este însoțită de 
text explicativ în care se defi
nesc principiile de întocmire a 
hărții și clasificare a solurilor 
și se face o caracterizare a fie
cărui sol redat în legenda hăr
ții. Acest text de descriere a 
solurilor țării a apărut deocam
dată în limba engleză ; el ur
mează a fi tipărit și în limba 
romînă.

-------- e---------

VA APARE:



In ziua a doua
â întrecerilor

Rezultate tehnice: mascu
lin î 1 500 m : 1. Andrei Ba
rabaș (R.P. Romînă) 3 48“7/10;
2. Bloțiu (R.P.R.) 3 49'4/10 ;
3. Vazici (Iugoslavia) 3'49“5/10;
3 000 m obstacole : 1. Slavko 
Span (Iugoslavia) 8’44'8/10; 
(nou record balcanic); 2. Ko- 
kiei (Iugoslavia) 8’51“6/10 ; 3.
Caramihai (R.P.R.) 8’53'4/10; 
suliță : 1. Khristos Pierrakos 
(Grecia) 77,30 m (record bal
canic și nou record 
ei) ; 2. “
76,90 m ; 
73,64 m ; 
trios 
7,68 m (record balcanic) ; 
Tonev (R.P. Bulgaria) 7,67 m : 
3. Daskov (R.P. Bulgaria) 
7,46 m; decatlon: 1. Kurt
Sokol (R.P. Romînă) 7 282 
puncte (record romînesc și 
nou record balcanic) 2. Kolnic 
(Iugoslavia) 7 267 puncte ; 3.
Mureșanu (R.P.R.) 6 918 punc
te ; ștafeta 4X100 m: R.P. 
Bulgaria 40"2 10 (record bal
canic) ; 2. R.P. Romînă 40'6 10; 
3. Grecia 41“6.10.

Feminin : 200
Ioana Petrescu 
24"4/10 ; 2. Kolarova 
garia) 24“8 10; 
(R.P.R.) 24*9 10 ;
1. Viorica Viscopoleanu (R.P. 
Romînă) 6,46 m (record ro- 
mîn și balcanic) ; 2. Jorgova 
(R.P. Bulgaria) 6,24 m ; 3. Lu- 
bej (Iugoslavia) 5,88 m ; gre
utate : 1. Ana Sălâgean (R.P. 
Romînă) 16,31 m (record bal
canic) ; 2. Hristova (R.P. Bul
garia) 15,88 m ; 3. Ciorbova 
(R.P. Bulgaria) 15,70 m.

Popescu
3. Bizim 
lungime : 

Manglaras

al Greci- 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 

1. Dimi 
(Grecia) 

2.

m plat : 1.
(R.P.R.)

(R.P. Bui
3. Cheșu 
lungime :

in fruntea plutonului probei 1 500 m, Barcbaș și Bloțiu care jn aceeași ordine au urcat po
diumul învingătorilor.

A A

IN CURIND LA ȘCOALĂ!

șcafli

B Pe cartea de vizită a atletismului rominese

A NOI TITL URI

L
c
A
N
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Aruncarea greulății (femei) a oferit 
o întrecere spectaculoasă■

A
D
A

i ieri, în cea de a doua zi 
a Balcaniadei de atletism
— ediția a XXIII-a —
— miile de spectatori din 
tribunele stadionului Re
publicii din Capitală, că
rora li s-au adăogat și cei

23 ziariști străini veniți să relateze evo
luția întrecerilor, au urmărit cu interes 
desfășurarea probelor și au aplaudat 
frenetic performanțele de valoare înre
gistrate atât de oaspeți dt și de sportivii 
noștri. întrecerile din cadrul seriilor ca 
și cele din finale, care au aliniat la start 
sportivi cu rezultate prestigioase din 
cele 6 țări balcanice, au avut toate tră
sături comune: solii sportului din țările 
{irietene și-au disputat șansele printr-o 
uptă îndîrjită, frumoasă, adesea pasio

nantă. Firește, se detașează ca spectacu
lozitate proba de 1 500 metri plat care 
a reunit un mănunchi de atleți reduta
bili. E vorba, în prunul rînd de aler
gătorul iugoslav Simo Vazici cu o fru
moasă carte de vizită : 3:41,0, cel mai 
bun rezultat balcanic din anul acesta. 
Concuienți cu șanse mari erau și repre
zentanții noștri Andrei Barabaș și Con
stantin Bloțiu, care a intrat nu demult 
în rîndul seniorilor. Dar mai bine să 
dăm secvențele probei. îndată după 
start, în fruntea celor 10 concurenți se 
situează lăcătușul mecanic Constantin

Bloțiu, care în prima zi a jocurilor bal
canice cucerise titlul suprem la dificila 
probă de S00 metri plat La un pas era 
compatriotul și. firește. „rivalul" învins 
cu prilejul Spartachiadei Republicane, 
experimentatul atlet Andrei Barahaș. 
Iugoslavul Vazici. după prănii 400 de 
metri face o tentativă să treacă în 
fruntea alergătorilor. Nereușită însă. Cel 
care trece în frunte pe ultimii 200 de 
metri este Andrei Barabaș. Și am im
presia că alăturarea entuziaștilor specta
tori, care se ridica in picioare și-i acla
mă numele, l-a electrizat pe alergător 
făându-I să zvîcnească înainte cu o for
ță irezistibilă. Efortul depus n-a fost 
zadarnic: printr-un finiș de mare luptă 
Barabaș ciștigă proba și mult rîvnitul 
titlu balcanic.

Cu câteva minute mai tîrziu doar, va
loarea viteziștilor noștri vine s-o confir
me rezultatul surpriză obținut de atleta 
noastră Ioana Petrescu în proba de 200 
m plat femei. Ea cîștigă detașat cursa, 
realizînd o performanță mai bună — 
24,4 — decît principalele favorite: bul- 
garoaicele Kerkova și Kolarova și sprin
tera iugoslavă Olga Sicovec. Atleta 
noaștră, încă din clipa cînd pocnetul 
pistolului le-a dat plecarea din groapa 
de start, a preluat conducerea și nu a 
mai fost cu putință să fie întrecută.

Spectatorii bucureșteni au avut prile
jul să urmărească și să aplaude ieri 
două frumoase victorii ale atleților 
greci. Este vorba de câștigătorul titlu
lui balcanic. Ia săritura în lungime, Di
mitrios Manglaras și de compatriotul 
său Khristos Pierrakos care a reușit cea 
mai bună performanță la aruncarea su
liței- Rezultatele obținute de cei doi 
atleți greci constituie noi recorduri per
sonale și balcanice. De asemenea, o pro
bă spectaculoasă, pasionantă, a fost 
cursa de 3 000 metri obstacole. Specta-

terii au văzut alergînd pe o distanță 
de 3 000 metri, cu aceeași forță, cu a- 
ceeași viteză și calm, un atlet de mare 
dasă; iugoslavul Slavko Span, care a 
înscris în palmaresul său, anul acesta, a 
3-a performanță mondială la această 
probă.

Pe lista campionilor balcanici s-a în
scris echipa de ștafetă 4 x 100 metri 
bărbați, a Bulgariei.

Performanțele zilei, care au fost viu 
aplaudate, de miile de spectatori, dato
rită dîrzeniei cu care și-au apărat șan
sele, au fost obținute de atleții romîni 
Viorica Viscopoleanu, Ana Sălăjean și 
Kurt Socol. Prima, după ce acum 2 sap- 
tămîni și-a corectat recordul național, 
în proba de ieri a reușit o performanță 
și mai bună; ea a sărit, în lungime, 
6,46 m, ceea ce constituie un nou re
cord național și balcanic. Iar a doua 
atletă, aruncînd greutatea la 16,31 m 
a stabilit un nou record balcanic.

Iată așadar că și în cea de a doua zi, 
sportivii care reprezintă culorile țării 
noastre au obținut rezultate de presti
giu în arena internațională, dominînd 
majoritatea întrecerilor. Bilanțul este’în- 
suflețitor: în cele 2 zile de concurs ei 
au cuerit 9 titluri, în urma lor situîn- 
du-se atleții bulgari cu 5 probe cîști- 
gate, iugoslavii cu 4 probe și grecii cu 
2 titluri balcanice. .Și clasamentul pe 
echipe ne este favorabil: la masculin 
pe locul întîi se situează echipa țării 
noastre cu 112 puncte, urmată de echi
pele Iugoslaviei cu 80 puncte, Bulgariei 
77 puncte, Greciei cu 31 puncte, Alba
niei cu 7 puncte și Turciei cu 6 puncte. 
La feminin echipa țării noastre totali- 
lizează, după primele 2 zile, 52 puncte. 
Urmează, în ordine, echipa bulgară cu 
41 puncte, iugoslavă cu 30 puncte și 
greacă cu 3 puncte.

VASILE CABULEA

Programul zilei de azi
Ora 9,00 — Săritura în lungime (pentatlon); 9,40 — 

200 m plat (pentatlon); 14,00 — Săritura cu prăjina; 16,30 
— Plecare Maraton ; 17,00 — 200 m plat (bărbați fi
nală) ; — Aruncarea discului (bărbați) — Săritura în 
înălțime (femei) ț 17,10 — 400 m plat (femei finală); 
17,25 — 110 m garduri (bărbați finală); — Triplusalt 
17,40 — 80 m garduri (femei finală); 17,45 — Arunca
rea suliței (femei); 18,00 — 400 m plat (bărbați finală); 
18,10 _ 5 000 m plat; 18,30 — Ștafeta 4x100 m (femei); 
18,45 — Ștafeta 4x400 m (bărbați); 19,00 Sosire Mara
ton ; 19,10 — Festivitatea de închidere;

Scurte știri sportive
• Peste 3 000 de 

spectatori au urmărit 
vineri seara la Dresda 
întîlnirea internaționa
lă de» box dintre echi
pele secunde ale R. D. 
Germane (în compo
nență cu 4 „olimpici ) 
și R. P. Romîne. Com- 
portîndu-se remarcabil, 
pugiliștii romîni au ob
ținut victoria cu sco
rul de 6—4. Cea mai 
frumoasă comportare a 
avut-o Dumitru Davi- 
descu, care l-a învins 
la puncte pe Otto 
Babiasch, selecționat 
în echipa unită a 
Germaniei pentru J.O. 
de la Tokio. Iată cele
lalte rezultate înregis
trate : cocoș : Posser 
(R.D.G.) b. ab. Cova- 
liov (R.P.R.) ; pană : 
Schultz (R.D.G.) b.p. 
Crudu (R.P.R.) » se- 
miușoară : Seyfert
(R.D.G.) b.p. Vanea 
(R.P.R.) ; ușoară : I. 
Dinu (R.P.R.) b.ab. 
Stiller (R.D.G.) ; semi- 
mijlocie : Covaci
(R.P.R.) b.p. Blumel 
(R.D.G.) i mijlociemi- 
că : V. Mîrza (R.P.R.) 
b. p. Constantin 
(R.D.G.) J mijlocie : M. 
Mariuțan (R.P.R.) b.p. 
Graf (R.D.G.) ; semi
grea: Schlegel (R.D.G.) 
b. p. M. Nicolau 
(R.P.R.) ; grea : M.

Ghiorghioni (R.P.R.) 
b.p. Mochring (R.D.G.).

• La Varna a în
ceput Campionatul eu
ropean feroviar femi
nin de volei, la care 
participă selecționate 
din 7 țări. In primul 
meci al campionatului, 
echipa R. P. Romîne a 
învins cu 3—0 (15—2, 
15—3; 15—2) selecțio
nata R. D. Germane. 
U.R.S.S. a întrecut cu 
3—0 pe R. P. Bulgaria, 
R. P. Polonă cu 3—0 
pe R. P. Ungară.

O Aseară la 
stanța, în ziua 
ua a turneului 
național 
volei s-au 
două partide. 
R.P. ~ ’ 
cu 
Romîne, 
hoslovacă

Con- 
a do- 
inter- 

feminin de 
desfășurat 

Echipa 
Polone a învins 
3-1 echipa R.P. 

iar R.S. Ce- 
___  a dispus 
cu 3-2 de echipa R.D. 
Germane.

• Aseară, în pen
ultima zi a campiona
tului european femi
nin de baschet de la 
Budapesta, 
R.P. Bulgaria a 
cut cu 66-44 
echipa R.P. 1 
Alte rezultate : 
Franța 50-43 ; 
Germană-Iugoslavia 61- 
55. în finala competi-

echipa 
între- 

(28-23) 
Romîne. 

Italia- 
R.D.

crănle pregătitoare sînt încă ră
mase în urmă. Așa, de pildă, în 
școlile comunei Letca Veche, 
operațiile de finisare sînt tă
răgănate, iar la Școala pedago
gică lucrările de reparații capi
tole. destul de grele, au început 
tirziu. Școala medie nr. 4, datori
tă lipsei unor anumite nuanțe de 
coptele este prevăzută — în 
planul Grupului I șantiere con- 

;.i-moniaj — să fie gata nu- 
mai la 15 septembrie. Date la fel 
de tirzii sînt stabilite și pentru 
alte 3—4 școli.

Este necesar ca în puținul timp 
care a mai rămas, comitetul exe
cuta: al sfatului popular, precum 
•i ir.;-aprinderile de construcții, 
si mobilizeze un volum mai mațe 
de forță de muncă pentru ca r/e- 
parațule la școlile rămase în 
urmi si fie terminate în timp.

LfCREȚIA RANGA

Informații • Informații
Primirea de către tovară

șul Gogu Rădulescu 
a guvernatorului 

Insulei Bali

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri. Gogu Rădulescu, 
a primit sîmbătă pe guverna
torul Insulei Bali, Anak Agung 
Bagus Sutedja, împreună cu 
soția, care a vizitat timp de 
mai multe zile țara noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 

Iau participat Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capita
lei, și alte persoane oficiale. 
Au asistat. Sukrisno, amba
sadorul Indoneziei la Bucu
rești. și membri ei amba
sadei.

zer.tat parlamentarilor fran
cezi această mare întreprin
dere a industrie: noastre chi
mice. La Galați delegația a 
vizitat șantierul Combinatului 
siderurgic.

vent de salut elevilor și cadre
lor didactice din întreaga țară, 
cu prilejul deschiderii noului 
an școlar, la 15 septembrie.

★

Adunare cu prilejui 
Zilei ‘ “pompierilor

dupâ-amiazâ a a- 
Capitală o adunare 
prilejul sărbătoririi

O delegație guvernamen
tală a R. P. Romine 
a plecat la Plovdiv

La invitația guvernului R.P. 
Bulgaria, sîmbătă, o delegație 
guvernamentală a R. P. Romi
ne, condusă de Dumitru Mo- 
sora, ministrul industriei con
strucțiilor, a plecat pentru a 
participa la deschiderea Tîr- 
gului internațional de la Plov
div.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice, de 
reprezentanți ai conducerii al
tor ministere economice, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Ca
mera de Comerț a R. P. Ro
mine.

Au fost de față Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, și mem
bri ai ambasadei.

Vizitele delegației 
Comisiei de producție și 
schimburi din Adunarea 

Națională Franceză

Sîmbătă delegația Comisiei 
de producție și schimburi din 
Adunarea Națională France
ză, însoțită de deputatul Stan- 
ciu Stoian, a făcut o vizită în 
regiunea Galați. La Combina
tul de celuloză și hîrtie de la 
Brăila oaspeții au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai Sfa
tului popular regional. Ingine
rul șef al combinatului a pre

Sîmbătă 
vut loc în 
festivă cu 
zilei de 13 septembrie — Ziua 
pompierilor din R. P. Romînă.

Despre semnificația Zilei 
pompierilor din R. P. Romînă 
a vorbit general-maior Pamfil 
Tatu.

A urmat un program artis
tic prezentat de ansamblul de 
cîntece și dansuri „Ciocîrlia' 
al Ministerului Afacerilor In
terne.

ir
Adunări consacrate acestei 

zile au mai avut loc în dife
rite orașe din țară.

★
In „Gazeta învățământului' 

de vineri 11 septembrie, acad, 
ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămintului, adresează un cu-

Nouă canotori ai clubului 
.-Ledyard Canoe Club" de la 
Darmourh College, New 
Hampshire-S.U.A., după ce au 
parcurs 2 000 de km pe Du
năre în patru ambarcațiuni, 
pornind de la Ulm . au in
trat la începutul lunii august 
pe teritoriul romînesc. Călă
toria a continuat apoi timp 
de aproape o luna, fiind stră
bătuți 1000 de k-m pînă la 
vărsarea Dunării în Marea 
Neagră. La capătul acestei că
lătorii, canotorii de la Colegiul 
Darmouth au petrecut cîteva 
zile la Mamaia. Totodată ei 
au vizitat Bucureștiul. La 11 
septembrie a.c., Ambasada 
S.U.A. din București a oferit 
un cocteil in cinstea grupului 
de sportivi americani.

Cinematografe
Ciociara : Patria (9; 11,30; 14; 

16,30; 19; 21,15). Dragoste la
zero grade: la cinematograful 
Republica (8,30; 10,30; 12,30;
14.30 16,30; 18,45; 21,15). Bra
țul nedrept al legii : Luceafărul 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Grivița (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Grădina „Doina" (str. Doamnei 
nr. 9 — orele 19,30), Grădina 
„Vitan" (Calea Dudești — orele 
19,30). Moral '63 : Carpați (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 20),
București (9,15; 11,30; 13,45;
16,30; 18,45; 21), Excelsior (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 21),
Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Arenele Libertății 
(str. 11 Iunie — orele 20) Sta
dionul „Dinaroo" (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 19,30). Falsifi
catorul : Capitol (9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,45 — la 
grădină orele 19,30), Bucegi (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30 — la
grădină orele 19,30), Arta (16; 
18,15; 20,30). Banda de lași:
Festival (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21 — la grădină — Pasajul „Efo
rie" orele 19,45), înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18,15; 20,30),
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30 — la grădină orele 19,15).
Sechestratul din Altona: Victo
ria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Grădina „Progresul" (str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 20), Adesgo 
(15,30; 18; 20,30). Bărbații: Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Floreasca (16;
18,15; 20,30), Cotroceni (15;. 17; 
19; 21). Cei șapte magnifici — 
cinemascop: Lumina (9,30; 12,15; 
15; 18; 20,45). Comisarul: Unicii

(Agerpres)

REPROIECTAREA
(Urmare din pag. I)

Start in cursa de 400 m bărbați
Foto :

E. CRĂCIUN

ganizația U.T.M., tot mai mulți 
sînt tinerii care se remarcă prin 
felul cum gospodăresc metalul. 
Este îmbucurător faptul că tot 
mai multe deșeuri, date pînă de 
curînd la fier vechi, sînt depozi
tate cu grijă și sînt folosite apoi 
la confecționarea guseurilor, ner
vurilor și șaibelor patrate, în loc 
de platbande etc. In această ac
țiune s-au remarcat cel mai mult 
tinerii din brigăzile de construc
ții metalice. Și, preocuparea lor, 
a celorlalți oameni din șantierul 
nostru de a gospodări din ce în 
ce mai bine metalul, nu a rămas 
fără rezultat. Colectivul nostru a 
putut raporta în ziua de 23 Au
gust (odată cu îndeplinrea pla
nului de producție pe 8 luni cu 
25 de zile înainte de termen), că 
din materialele economisite au 
fost construite o stație completă 
de malaxat bitum asfaltic și 2 to- 
pitoare de bitum. în afară de 
motoarele de acționare și cînta- 
rele-dozatoare, care sînt execu
tate în alte întreprinderi, pentru 
construcția acestor utilaje care 
valorează aproape 300 000 lei, 
cheltuielile noastre au depășit 
cu puțin suma de 7000 lei.

Cu toate că au fost obținute 
rezultate bune — aproape 100 de 
tone de metal economisit în 8 
luni— nu ne aflăm, după păre
rea noastră, decît la început. Ac
țiunea de reproiectare trebuie 
urmată îndeaproape de grija fie
cărui om, a fiecărui tînăr, de a 
gospodări cu grijă fiecare buca
tă de metal ce mai poate fi în
trebuințată. Or, în această pri
vință nu s-a făcut totul. La una 
dintre ședințele în care s-a ana
lizat contribuția tineretului de pe

șantier la reducerea prețului de 
cost — în luna mai — comitetul 
U.T.M. a invitat și pe directorul 
șantierului, care a arătat celor 
prezenți că se face mare risipă 
de electrozi, în cea mai mare mă
sură datorită tinerilor.

Imediat a fost organizată o a- 
dunare generală la secția sudură 
în care s-a pus în discuție aceas
tă problemă, stabilindu-se măsuri 
precise pentru evitarea risipei de 
electrozi. Dar comitetul U.T.M. 
nu s-a mai preocupat în conti
nuare de urmărirea felului cum 
se duo la îndeplinire hotărîrile 
adunării generale, lăsînd totul 
pe seama secretarului organiza
ției de bază U.T.M. din secție. Și 
iată că, în prezent, cu toate că 
majoritatea tinerilor sudori, prin
tre care Gheorghe Moise, secre
tarul organizației de bază U.T.M, 
Sandu Dumitru și alții, folosesc 
integral electrozii și îi depozi
tează cu grijă, sînt destul de nu
meroși aceia care consumă mult 
prea mult din aceste materiale. 
Este vorba, în primul rînd, de 
o problemă educativă, pentrucă 
sudori care lucrează bine, ca 
Mihai Ștefan și Nicolae Petrescu 
sint în schimb neglijenți lăsînd 
electrozii în ploaie sau aruncîn- 
du-i de la jumătate. Comitetul 
U.T.M .a hotărît zilele trecute să 
reia această chestiune și să se 
ocupe de ea cu mai multă per
severență, cerînd sprijinul comu
niștilor pentru crearea unei opi
nii de masă împotriva risipei.

In acest fel se poate aduce o 
contribuție în plus la eforturile 
întregului colectiv, care în acest 
an a obținut cele mai frumoase 
realizări din istoria șantierului 
nostru.

(16; 18,15; 20,30). Program pen
tru copii (orele 10 dimineața) : 
Doina. Singurătatea alergătoru
lui de cursă lungă • Doina (11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), To
mis (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30
— la grădină orele 19,30), Dru
mul Sării (15; 17,30; 20). Gala
pagos ! Giulești (10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20), Moșilor (15,30; 18 — 
la grădină orele 20,30). Totul 
pentru viață — Galapagos: 
Timpuri noi (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 21), La strada: Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Cei trei
mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Dacia (9; 12,15; 16;
20) , Grădina „Buzești“ (str. Bu- 
zești nr. 9-11 — orele 19,15). 
Domnișoara... Barbă Albastră: 
Buzești (16; 18,15; 20,30). Primul 
troleibuz : Crîngași (16; 18,15 ;
20.30) , Volga (10; 12; 16; 18,15;
20.30) . M-am îndrăgostit la 
Copenhaga : Unirea (16; 18; 20)
— la grădină orele 20.15), —
Munca (16; 18,15; 20,30), Gră
dina „Arta“ (Calea Călărași nr. 
153 — orele 19,30). Inspectorul și 
noaptea: Flacăra (16; 18; 20). 
Vara în nordul sălbatic : Vitan 
(16; 18; 20). Rebelul Magnific : 
Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Popular (10,30; 
15,15; 17,30; 20). Domnul To
paze — cinemascop: Cosmos 
(16; 18; 20). Comoara din lacul 
de argint — cinemascop : Viito
rul (14,15; 16,30; 18,45; 21),
Pacea (10,30; 16; 18,15; 20,30).
Frații corsicani — cinemascop : 
Colentina (16; 18,20). Ocolul Pă- 
mîntului în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Rahova 
(10; 15; 18,30 — la grădină, Ca
lea Rahovei nr. 103 — orele 20). 
Pagini de istorie — Romînia, ori
zont '64: Modem (10; 12,45; 
16; 19). Asasinul din cartea de 
telefon : Progresul (15; 17; 19;
21) . Dragoste neîmplinită : Fla
mura (10; 12; 16; 18; 20). Cauze 
drepte — cinemascop : Lira (15; 
17,15;
ceață :
20,30). Unde-i generalul ? : Gră
dina „Modem" (str. 11 Iunie nr. 
75 — orele 19,30). Germanie, ste
luțele tale ! ; Grădina „Lira" (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196 — 
orele 20,15). Lanterna cu amin
tiri — Mărturisirile unei mese : 
Grădina „Colentina" (șos. Co
lentina nr. 84 — orele 19,15).

19,30). împușcături în 
Ferentari (16; 18,15;

Pe autoscară...

De ziua pompierilorechipa 
i juca

ției, astăzi, 
R.P. Bulgaria 
cu învingătoarea din 
meciul ~ ~ ~
Cehoslovacă, 
romînă 
pentru 
învinsa 
meci.

va

U.R.S.S.-R. S.
Echipa 

va întîlni 
locurile 3-4 

din acest

etapa a III-a a• în 
campionatului catego
riei A de fotbal se 
desfășoară astăzi cinci 
jocuri, toate în pro
vincie, deoarece echi
pele bucuroștene Di
namo, Steaua și Ra
pid sînt angrenate în 
competiții internațio
nale. Programul etapei 
cuprinde următoarele 
partide : Știința Cluj- 
Știința Craiova ; Stea
gul Roșu Brașov — 
Farul Constanța ; Di
namo Pitești — U. T. 
Arad ; Minerul Baia 
Mare — C.S.M.S. Iași ; 
Petrolul Ploiești — 
Crișul Oradea. Postu
rile noastre de radio 
vor transmite alterna
tiv desfășurarea repri
zei a 11-a a meciului 
Steagul Roșu Brașov — 
Farul Constanța și as
pecte din ultima zi a 
Balcaniadei de atle
tism. Transmisia se va 
tace pe programul I de 
la orele 17,15.

(Agerpres)

din Republica Populară Romînă
n fiecare an, la 13 
Septembrie, se săr
bătorește Ziua pom
pierilor din R.P.R. 
înscrisă la loc de 
cinste în cartea glo
rioaselor tradiții de

luptă ale poporului nostru, a- 
ceastă zi ne amintește de erois
mul și vitejia cu care pompierii 
romîni alături de masele populare 
și alte unități militare au luptat 
în urmă cu 116 ani pe Dealul 
Spini împotriva oștilor turcești, 
care veniseră să înăbușe revo
luția.

In lupta eroică și inegala — 
oștirea otomană era de 20 de ori 
mai numeroasă — vitejii pompieri 
au provocat invadatorilor sute de 
morți și răniți. Poporul nu uită 
niciodată că în această bătălie — 
— denumită de Marx „Baia de 
singe de la București" și-au dai 
viața mai mult de jumătate din 
efectivul companiei de pompieri, 
între care și ofițerii Dănescu, Sta

rostescu, precum și o parte din 
ostașii batalionului 2 din regi
mentul 2 infanterie care partici
paseră la luptă.

Continuînd tradițiile de luptă 
de la 1848 subunități de pom
pieri militari, constituite in ba
terii de artilerie au luptat cu vi
tejie, aducîndu-și contribuția ală
turi de vitejii dorobanți și roșiori 
in războiul pentru independența 
Romîniei din 1877—1878.

Tradițiile de luptă ale trupelor 
de pompieri au fost ridicate pe 
o treaptă și mai înaltă, în zilele 
glorioase ale insurecției armate 
ain august 1944, cînd alături de 
formațiunile de luptă patriotice 
și celelalte unități militare routi
ne, subunitățile de pompieri, do
vedind un înalt patriotism au ac
ționat cu eroism în lupta pentru 
zdrobirea trupelor germano-fas- 
ciste.

Aceste fapte minunate, izvorlte 
dintr-un fierbinte patriotism, 
constituie pentru pompierii din

țara noastră o pildă și un în
demn în munca și pregătirea lor 
pentru apărarea vieții oamenilor 
și a realizărilor construcției socia
liste împotriva incendiilor.

Educați de partid în spiritul 
dragostei nemărginite față de pa
tria noastră socialistă și al răs
punderii pentru apărarea a tot 
ceea ce a făurit poporul nostru 
liber și stăpîn pe soarta sa, mili
tarii pompieri s-au dovedit vred
nici urmași ai înaintașilor lor îm
bogățind prin munca și lupta de 
fiecare zi cu noi pilde de curaj 
și eroism tradițiile de luptă ale 
unităților de pază contra incen
diilor.

Neuitate vor rămîne în amin
tirea noastră faptele de eroism 
ale utemiștilor It. maj. post mor
tem Martac loan, serg. major 
post mortem Amaximoaiei Ilie și 
serg. major post mortem Ivașcu 
Victor care prin jertfa lor supre
mă și-au îndeplinit cu cinste ju- 
rămîntul depus patriei salvînd

din flăcări vieți omenești și în
semnate valori materiale.

Exemplul lor este urmat cu 
hotărîre de ceilalți militari pom
pieri. Cu fiecare zi faptele scot 
în evidență numeroase alte exem
ple de eroism izvorît din dragos
tea nețărmurită față de patrie, 
partid și guvern, din spiritul 
răspunderii personale. Sînt nu
meroase faptele de vitejie și 
curaj ale militarilor pompieri.

Grăitoare în acest sens a fost 
acțiunea plină de dîrzenie și spi
rit de sacrificiu a militarilor din 
subunitatea comandată de ofițe
rul Dragomir loan la un incen
diu izbucnit în raionul său de 
intervenție. Cu toate că militarii 
subunității au întîmpinat mari 
greutăți din cauza unei tempe
raturi înalte și pericol iminent 
de explozie, dînd dovadă de o 
temeinică pregătire de luptă și 
dispunînd de un utilaj și mij
loace de stingere din cele mai 
moderne au reușit să lichideze 
incendiul intr-un timp scurt sal

vînd de la distrugere însemnate 
valori materiale.

De mult curaj și spirit de sa
crificiu a dat dovadă utemistul 
sold. frt. Mira Soare la un in
cendiu solvind din flăcări doi 
copii, faptă pentru care a fost 
distins cu Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M.

In munca de pază contra in
cendiilor un sprijin prețios îl pri
mesc militarii pompieri din par
tea oamenilor muncii de la orașe 
și sate.

La activitatea de pază contra 
incendiilor participă un număr 
însemnat de tineri. In formațiile 
civile p.c.i., comisiile tehnice 
p.c.i. sau la fiecare loc de muncă 
tinerii dovedesc preocupare și 
grijă deosebită pentru respecta
rea regulilor de pază contra in
cendiilor.

Reliefăm îndeosebi activitatea 
utemiștilor Ghidu loan, șeful 
formației p.c.i. de la Uzinele 
textile Cisnădie, Coandrăși Ilie 
șef de grupă p.c.i. din forma-

fia Exploatării miniere Uricani, 
Barbă Nicolae, șeful formației 
p.c.i de la Uzinele „1 Mai“- 
Ploiești, care depun mult interes 
în desfășurarea muncii de pază 
contra incendiilor de către for
mațiile din care fac parte.

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea de pază contra incen
diilor, pentru contribuția adusă 
la salvarea din flăcări a unor 
importante bunuri materiale, 
multor utemiști li s-au acordat 
distincția „Fruntaș în paza con
tra incendiilor" iar unii dintre 
aceștia, pentru merite deosebite 
au fost distinși cu medalia „Pen
tru Paza Contra Incendiilor".

De ziua lor pompierii militari 
și civili își exprimă hotărîrea 
fermă de a îndeplini și pe mai 
departe cu devotament și abne
gație misiunile încredințate de a 
apăra cu străjnicie avutul obștesc 
și bunurile personale ale cetățe
nilor din scumpa noastră patrie.

Maior PĂUN LEONIDA



Prezențe rominești
• Bari: Tirgul de mostre

BARI 12 Corespondentul A- 
gerpres, O. Paler, transmite:

La Bari a fost inaugurata 
cea de-a 28-a ediție a Tîrgu- 
lui internațional de mostre. La 
tîrg participă 35 de țări din 
Europa, Asia, Africa și Ame
rica.

Peste 8 000 de firme, dintre 
care 5 223 italiene, expun pro
duse din diferite ramuri ale 
industriei și agriculturii.

La inaugurare a participat 
șeful guvernului italian, Aldo

Moro, care a rostit un discurs 
inaugural.

In „Galeria națiunilor" din 
cadrul tirgului de la Bari, 
unde sînt găzduite birourile 
comerciale a 30 de țări, se află 
și un birou de informații co
merciale al R. P. Romîne.

La invitația conducerii tir- 
gului, la Bari a sosit și o de
legație economică romînă con
dusă de Nicolae Nicolae, di
rector general în Ministerul 
Comerțului Exterior al țării 
noastre.

Dezbaterile 
din Consiliul 
de Securitate

• Besancon : Festivalul muzical
PARIS 12. — Coresponden

tul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite:

La concursul tinerilor diri
jori de orchestră simfonică din 
cadrul Festivalului muzical de

la Besangon, la categoria „di- 
plomațiu, premiul întîi al Fes
tivalului a fost acordat tină- 
rului dirijor romîn, Emil Si
mon, de la Filarmonica de stat 
din Cluj.

• La Congresul de la Trento
ROMA 12. — Corespondentul 

Agerpres, Octavian Paler, trans
mite : La Trento (Italia) își des
fășoară lucrările cel de-al cinci
lea Congres internațional privind 
reproducția animala și însămînță- 
rile artificiale. La lucrările Con
gresului participă peste 1 000 de 
specialiști din 60 de țări, între 
care și R. P. Romînă.

Specialiștii romîni au prezentat 
la congres un raport general și 
patru comunicări. Raportul ge
neral privind stadiul actual pe 
plan internațional al însămînță
rilor la ovine și caprine, prezen

tat de prof. dr. Nicolae Lunca, 
șef de secție la Institutul de cer
cetări zootehnice din Bucu
rești, precum și celelalte patru 
comunicări au suscitat un viu in
teres.

Dr. Nicolae Teodoreanu. mem
bru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, și prof. dr. Ni
colae Lunca au fost distinși pen
tru merite deosebite în activita
tea de cercetare științifică și de 
răspîndire pe plan internațional 
a metodelor modeme de repro
ducție cu diploma și medalia 
de onoare ale Institutului „Laz
zaro Spalanzano* din Milano.

NEW YORK 12 (Agopaes). —
Consiliul de Securitate a reluat. 
vineri seara dezbaterea phngmi' 
Greciei impotr.va Turc» și a 
celei a Turciei împotriva Greriei. 
In cursul ședinței au luat cu-, 
vîntul reprezentanții majorității 
țărilor membre ale coosdruhri- Ei 
și-au exprimat îngrijorarea față 
de situația creată in legătură cu 
conflictul din Cipru- In cva irita
rea sa, delegatul sovietic. Platan 
Morozov, a subliniat că probleoa 
în dezbatere are nu nnmai as
pecte umanitare, ci și politice. 
Esența problemei, a spus eL este 
de a obține încetarea interven
ției anumitor puteri în trecerile 
Ciprului. Reprezentanții S.U-A, 
Angliei și Franței s-au referit în
deosebi la conflictul dintre Gre
cia și Turcia, relevînd gravitatea 
măsurilor luate împotriva unor 
cetățeni greci în Turcia.

Ministrul de externe al Cipru- i 
lui, Spyros Kyprianu, care la I 
cererea sa a primit permisiunea 
de a participa la ședința Consi
liului de Securitate, s-a ndxat 
împotriva intenției autorităților 
turcești de a întreprinde o ac
țiune de aprovizionare în re
giunea Kokktaa, locuită de ci- 
prioți turci, fără permisiunea au
torităților cipriote. El a declarat 
că guvernul cipriot va considera 
aceasta drept „un nou act de 
agresiune- împotriva sa.

După ce au mai s-orbit dde-
■ gații Norvegiei, Marocului, Ce- 
• hoslovacie:. Braziliei și Bolivia, 
. ședința consiliului a fost ta- 
‘ trenrpti.

L JLS-S- I* opropaoca osz crire.’ ocodemic construit recent 
La irrp.-e —-m—e .Varasbirșkului

Oaspeți străini despre țara noastră
In ultima zi a vizitei în ța

ra noastră, guvernatorul insu
lei Bali a avut o întîlnire cu 
reprezentanți ai presei. Cu a- 
cest prilej, oaspetele a decla
rat, între altele : în fiecare 
loc vizitat am întîlnit o acti
vitate febrilă, în care sînt u- 
nite eforturile statului și ale 
întregului popor, eforturi care 
au dus la obținerea unor re
zultate remarcabile în con
strucția industrială și în alte 
domenii. Economia dv. națio
nală îmbină armonios indus
trializarea cu dezvoltarea a- 
griculturii și a nivelului de 
trai al populației. Mi-am dat 
seama că toate aceste rezultate 
se datoresc unei bune organi
zări și planificări, făcută pe 
baza cunoașterii profunde a 
problemelor și a unei largi 
consultări. în cursul convor
birii, el a relevat rezultatele 
obținute în țara noastră în 
domeniul științific, eficacitatea

aplicării acestora în diferite 
domenii ale economiei. Rezul
tatele cercetărilor științifice 
puse în slujba agriculturii duc 
la o dezvoltare puternică a 
acesteia — a subliniat guver
natorul.

Referindu-se la vizita pe 
care a făcut-o în București, 
oaspetele a spus : Ceea ce im
presionează cel mai mult cînd 
vizitezi Capitala țării dv. 
este numărul mare de con
strucții noi. Bucureștiul are, 
de asemenea, minunate locuri 
de recreere care stau la dis
poziția populației.

★

înainte de a părăsi țara, 
guvernatorul orașului Cairo, 
Salah Dessouki, și-a împărtă
șit unor reprezentanți ai pre
sei și radiodifuziunii impre
siile despre vizita în București 
a delegației pe care a con
dus-o.

înainte de a veni1 aici, am 
fost informat de marele avînt

al țării dv. Vizitînd Expoziția 
realizărilor economiei națio
nale a R. P. Romîne am putut 
constata progresul țării dv. 
atît din punct de vedere in
dustrial cît și agricol. Această 
expoziție are o amplă semni
ficație. In spatele mașinilor, 
utilajelor și bunurilor de con
sum, vezi pe aceia care le-au 
creat, constați direcția ascen
dentă pe care o urmează na
țiunea dv. și întrevezi marele 
viitor pe care îl are poporul 
dv. Aveți o capitală foarte 
frumoasă și privindu-i locui
torii este ușor să-ți dai seama 
că poporul dv. construiește 
țării un viitor minunat.

Vă rog să transmiteți mi- 
nunaților locuitori ai Bucu- 
reștiului — a încheiat decla
rația sa dl. Salah Dessouki — 
un salut prietenesc din partea 
locuitorilor orașului Cairo, 
multe urări de succes și pros
peritate.

OATE
nuri i'fiurnii—

INDONEZIA. Vedere tfs Jta

Vizita tovarășului
Mihai Dalea in Austria
VIENA 12 — CcrapcmAcx- 

tul Agerpres. Sx. Deys.
mite :

CONGO:

Forțele 
înaintează spre
LEOPOLDVILLE 12 (Ager

pres). — Deși n-a trecut decit 
o zi după ce primul ministru 
al Congoului, Moise Chombe, 
a declarat că va respecta rezo
luția conferinței miniștrilor de 
externe ai O.U.A., care pre
vedea în primul rind eva
cuarea imediată a mercenari
lor străini, agenția U.P.I. rela
tează că, la 12 septembrie, un 
nou lot de mercenari albi a 
sosit în orașul Coquillathville, 
amenințat de trupele răsculate. 
Agenția menționată relatează 
că forțele răsculate înaintează 
cu repeziciune spre oraș, ul
timul punct important din 
Congo de nord aflat încă sub 
controlul forțelor guverna
mentale. Alte unități ale for
țelor răsculate înaintează 
spre orașul Uvira, unul din

răsculate 
Coquillathville 

primele orașe unde au izbuc
nit răscoale antiguvemamen- I 
tale în primăvara acestui an.

Intr-un interviu acordat 
postului de radio marocan, 
primul ministru al guvernu
lui de la Stanleyville, Chris
tophe Gbenye, a declarat că 
pentru încetarea focului ta 
Congo sînt necesare o serie de 
măsuri, printre care: menți
nerea armatei forțelor răscu
late, epurări in forțele armate 
guvernamentale, precum și in
troducerea in guvernul conge
lez a unor reprezentanți ai 
forțelor răsculate. Totodată, el 
a condamnat puterile străine 
care, „prin ajutorul acordat 
guvernului de la Leopoldville, 
au înrăutățit serios situația 
din Congo*.

UGĂnim 
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BUDAPESTA — In cea de-a 

doua zi a vizitei sale în R. P. 
Ungară, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, în
soțit de Janos Kădâr, a vizitat 
fabrica constructoare de ma
șini „Ganz Mavag", una dintre 
cele mai mari de acest fel din 
Ungaria. In una din halele fa
bricii a avut loc un miting la 
care au luat cuvîntul Iosip 
Broz Tito și Janos Kădâr.

I
MOSCOVA. — In continuarea 

vizitei sale în Uniunea Sovietică, 
președintele Republicii India, dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan, a avut 
sîmbătă o întrevedere cu N. S. 
Hrușciov, în cadrul căreia au fost 
discutate probleme ale situației 
internaționale actuale și ale rela
țiilor sovieto-indiene.

La 12 septembrie, dr. Sarva
palli Radhakrishnan a oferit un 
dejun în cinstea lui Anastas Mi- 
koian, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In aceeași zi, A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe secretarul 
delegației indiene, Lakshmi N. 
Menon, ministrul de stat în Mi
nisterul de Externe al Republicii 
India, cu care a avut o convor
bire.

SOFIA. — Sîmbătă la Sofia 
au continuat tratativele între de
legațiile de partid și 
mentale ale Republica 
Bulgaria și Republicii 
erate Germane.

In aceeași zi delegația de par
tid și guvernamentală a R. D. 
Germane a vizitat urina de ma
șini aschietoare din Sofia, unde 
a avut loc un miting.

ROMA — Camera Depute- 
ților italieni a aprobat, la 11 
septembrie, proiectul de lege 
cu privire la noile norme ale 
contractelor agrare. Au votat 
pentru deputății celor patru 
partide ale coaliției guverna
mentale : democrat-creștini, 
republicani, social-democrați 
și socialiștii lui Nenni. Au vo
tat împotrivă comuniștii, 
P.S.I.U.P., liberalii, mișcarea 
socială italiană și monarhiștii. 
Legea asupra contractelor a- 
grare aprobată prevede că 
pentru contractul în vigoare 
cota care se cuvine arendașu
lui va fi de 58 la sută.

VARȘOVIA. — La 12 septem
brie s-a încheiat la Varșovia lu
crările celui de-al 15-lea Congres 
al Federației internaționale de 
astronautică. La lucrările con-

derațan au fost aleși M. NicoDet 
(Bdgu', R- Pescek 'Cehoslova
cia), M. Lame (Polonia) și L. I. 
Sedov (UJLSS-).

Cel de-al 16-lea Congres al 
Federației va avea loc la Atena, 
în anul 1965.

Programul ,,Lincoln 
și pacea-

NEW YORK. — La 10 sep
tembrie a.c., la invitația gu
vernatorului statului Illino
is, Otto Kerner, prof. Mihail 
Hașegeanu, reprezentantul 
permanent al R.P. Romine la 
O.N.U., a ținut o conferință 
la teatrul Lincoln, de la tirgul 
internațional din New York.

Festivalul anual
al ziarului .Unita'

• 50 000 km. cu diligenta

£a 12 septembrie a sosit la 
Brest americanul Leon 
Gillys din orașul Rich

mond (S.U.A.), care face o călă
torie prin mai multe țări cu dili- 
gența, împreună cu soția și cei 
trei copii ai săi.

Călătoria lor a început în urmă 
cu trei ani, timp în care au fost 
parcurși cca 50 de mii kilometri, 
traseul trecînd prin S.U.A., 
Mexic, Belgia, Olanda, Luxem
burg, R.F.G., Austria, Ceho
slovacia și Polonia.

Diligența servește călătorilor 
drept loc de odihnă, pentru pre
gătitul mesei, iar copiii își fac 
aici lecțiile.

Folosindu-se de diligență tu
riștii americani parcurg cite 35- 
40 de kilometri pe zi.

• 120 piețe m repertoriu

jr-x* cixri’e ultimele corn
ii purrjz tezzrele ambulan

te in care are
cp-ocpe n stal de activitate, 
este arotpasua Montanari. Re
pertorial acestei companii nu- 
—^ri pexte 120 de piese, in a- 
fara spectacolelor de mario
nete. La spectacole și la pre
gătirea decorurilor și costume
lor participă întreaga fa
milie.

Această companie teatrală a 
fost fondată de bunicul actua
lului director care s-a stabilit 
în Franța în 1870, venind cu 
luptătorii garibaldini.

* Pe lista dispăruților

j— nglezul Samuel Blyth, în 
H vlrstă de 68 de ani, lost 
L-J combatant în războiul din 

1914—1918, a venit să-și petreacă 
vacanța în Europa. Cu această o- 
cazie el a făcut un pelerinaj Ia 
Ypres, unde a luptat și a fost ră
nit. Mare i-a fost uimirea cînd pe 
lista „Morți pentru patrie^, din- 
tr-un cimitir militar, a descoperit 
și numele său. Samuel Blyth inten
ționează să facă un demers pe 
lingă autorități pentru a obține 
ștergerea numelui său de pe lista 
morfilor.

* Unități pentru măsurat 

timpul

In trecut în unele regiuni 
ale Germaniei, distanțele 
se măsurau după numărul 

de lulele fumate pe drum de că
tre călători. Astfel, de exemplu, 
se spunea că un sat se află la 
două pipe de altul. In Cuba, pe 
timpuri, distanța se măsura după 
„cîntatul cocoșilor", ca unitate 
era luată distanța maximă de

unde se auzea cîntecul cocoșu
lui.

• Un palat din „scrisori"

In Asiro-Babilon se scria pe 
cărămizi de pămînt, care 
apoi erau arse. Fiecare 

cărămidă cîntărea aproximativ 
1 kg. Nu e greu de închipuit ce 
forță fizică trebuiau să aibă 
„poștașii" babilonieni. x

Palatul lui Nabucodonosor din 
Sidon este construit exclusiv din 
„scrisorile" primite d- el cu pri
lejul înscăunării pe tron.

• Festival de muzică 

modernă

La Veneția are loc între 6«15 
septembrie cel de-al 

XXVII-lea Festival inter
national de muzică modernă. Festi
valul se deschide cu premiera 
mondială a două opere: ,,Hype
rion" de Maderno și „Don Giova- 
ni" de Malipiero. Vor f»_ de aseme
nea prezentate aproxifliativ, ’ 50 
de noi lucrări muzicale, fie pre
miere mondiale sau premiere în 
Italia.

Iși va da concursul baletul O- 
perei din Hamburg, studioul fono
logie din Florența, Space Theatre 
Project din Michigan (S.U.A.), or
chestra filarmonică și corul din 
Cracovia, filarmonica din Viena, 
ansamblul de muzică de cameră 
din Darmstadt etc.

tzac. xz zEsrx îl m-
imta. BttungTA a ±uac jsaacsx:

Sessrrauxc^. — tace ia xxra 
mn. xbe — ax parxrpae szc 
ta tacstacl a arw- pre-

w i_S. ~ - x _i_â •

a I_3e erpcraie
prrrod prese rraa-
’,.sar. prosecute fc W pir- 

TtaTrr Va special
a tam rexerrr: expcr.pgi âe

Cxifer^a. ta care i parti
cipai r» pdbfir a fost
Lr: rta ta cadriL prr<ra=ahri 
.Lincoia fi pacea* fi a fost 
retra-ttrr. a pe post^rSe de 
radio WjGX

HANOL — Djpâ răc^a pe 
care a âcx-o ta R_D. Vieî- 
ram. fcrriwrul Pop Sicnon. 
secretar ai Scr-„iorLor
din R-P. Ronrină, a p>cat ta 
11 eeptembr.e «pre patrie.

In cursul vizitei, oaspetele a 
vizita: conoplexul sâderurgic 
de ta Tbai Nguyen, cooperati
ve agricole, fabrici, regiunea 
carboniferă Hong Gai și ora
șul Vînh cap-i^la provinciei 
Nghe An: s-a izrilni; cu scrii
tori și poeți vietnamezi.

înainte de plecarea spre pa
trie, scriitorul Pop Simion a 
fost primit de premierul Pham 
Van Dong.

CIUDAD DE PANAMA — 
Un detașament al Gărzii 
naționale din Panama a ope
rat o descindere la sediul or
ganizației din orașul David a 
Partidului Comunist arestînd 
două 'ersoane și confiscînd

doc-jExntele nre se aflau ta 
clădire.

La aseeoenea arcuri d_n 
partea gărzn națkcale au fost 
repuse F alta orga.-râațu pro
gresiste din țară.

PNOM PENH — Latad ea- 
rtatvl ta fesririxatac de tasa- 
gurare a iraei inzreprnderi m 
provincie Kamput, șefnl sta
tului cambodgian, No-odom 
Sianuk, s-a referit ta dezvol
tarea economica a Cambodgiei. 
Totodată, el a respins pretenția 
ile sud-vietnameze asupra in
sulelor de coastă, controlate 
de Cambodgia.

Noul cabinet de coaliție 
al Finlandei

HELSINKI. — Președintele 
Finlandei,* Urho Kekkonen, a nu
mit oficial pe membrii noului ca
binet de coaliție, care va înlocui 
actualul guvern de tehnicieni a- 
flați sub președinția lui Reine 
Lehto.

Noul guvern, în frunte cu Jo
hannes Virolainen, dispune de 
113 voturi în parlament, iar opo
ziția de 87.

R. D. GERMANA. ® priveliște de pe Springsee lingă Berlin, 
regiune amenajată pentru camping

Recorczirea port nfnlr kr mi- 
s-a făcut ta fetal urmă

tori 7 arrar.cx. 3 crxservatni. 2 
Dembri ai Partidahii popular 
s«dez și 2 ai Partxtahn Uniunea 
poporokn fmlandez, ptas un teh-

_ PEKIN. — Președintele Mao 
■Țze-dun a primit un grup de 
:aspeți francezi, care se află 
in China în legătură cu expo
ziția tehnică franceză: Guil
laume Georges-Rcot, pre
ședinte de onoare ai expoziției, 
AL J. Duhamel, directorul ex
poziției, Bernard de Gaulle, 
secretar general al Companiei 
de electronică aplicată.

WASHINGTON. — Potrivit 
unui raport al Administrației 
aviației civile, accidentul de 
avion din iunie, care a cauzat 
rănirea serioasă a senatorului 
Edward Kennedy, fratele de
functului președinte al S.U.A., 
s-a produs în urma unei gre
șeli de pilotaj.

După cum se știe, avionul 
pe bordul căruia se afla Ed
ward Kennedy, s-a prăbușit 
în apropiere de Southampton, 
statul Massachusets.
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S-au încheiat lucrările

Celei de a doua Conferințe arabe 
la nivel inalt

ALEXANDRU 12 (Agerpres). 
— Vineri seara a avut loc în 
palatul Montaza din Alexandria 
ședința publică de închidere a 
celei de-a doua conferințe arabe 
la nivel înalt. In cadrul ședinței 
au fost semnate rezoluțiile adop
tate de către participanți. Secre
tarul general al Ligii Arabe, Has- 
suna, a dat citire comunicatului 
final al conferinței.

In comunicat se spune că șefii 
statelor arabe „au constatat rea
lizarea unor noi progrese pe ca
lea consolidării solidarității și 
acțiunii comune arabe“. Ei au 
examinat mijloacele pentru întă
rirea colaborării interarabe în 
domeniul politic, economic și so
cial, acordînd o atenție deosebită 
colaborării economice. Comuni
catul se ocupă în măsură mai 
mare de problema palestiniană, 
relevînd că participanții la con

ferință au aprobat constituirea 
„entității palestiniene" și au 
adoptat rezoluții necesare pentru 
îndeplinirea planurilor arabe în 
domeniul militar și tehnic, inclu
siv începerea imediată a lucră
rilor la proiectele de exploatare 
a apelor Iordanului și a afluen
ților săi.

Conducătorii statelor arabe au 
hotărît să se întrunească în fie
care an, în luna septembrie. Co
mitetul pentru supravegherea în
deplinirii hotărîrilor conferinței 
arabe la nivelul înalt urmează 
să se întrunească la fiecare patru 
luni, la nivelul primilor miniștri 
sau al vicepremierilor și lunar la 
un nivel ministerial. El va avea 
largi atribuții în punerea în prac
tică a rezoluțiilor adoptate.

Următoarea conferință arabă 
la nivel înalt va avea loc la 
Rabat, în septembrie 1965,


